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BAB 2 

PEMBAHASAN 

A. Competition Policy di era Mea 

1. Pengertian Competition Policy / Kebijakan Persaingan 

Istilah Competition Policy mengacu pada kebijakan publik dan arah 

pemerintahan umum yang bertujuan untuk memperkenalkan, meningkatkan dan / 

atau mempertahankan persaingan.
1
 

Dalam Kamus Lengkap Ekonomi, karya Christopher Pass dan Bryan 

Lowers, yang dimaksud dengan kebijakan persaingan adalah kebijakan yang 

berkaitan dengan peningkatan efisiensi pemakaian sumber daya dan perlindungan 

kepentingan konsumen
2
.  

Dalam bukunya Hermansyah, yang dimaksud dengan kebijakan 

persaingan usaha adalah kebijakan yang berkaitan dengan masalah – masalah di 

bidang persaingan usaha yang harus dipedomani oleh pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan usahanya dan melindungi kepentingan konsumen.
3
 

Menurut ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy 2010 secara 

luas mendefinisikan tentang Competition Policy yaitu sebagai kebijakan 

pemerintah yang mempromosikan atau mempertahankan tingkat persaingan di 

dalam pasar dan termasuk langkah-langkah pemerintah yang secara langsung 

                                                           
1
 ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy 2010, hal. 3 

2
 Suhasril dan Mohamad Taufik Makarao, Op.Cit., hlm. 35 

3
 Hermansyah, Op.Cit., hlm. 2 
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mempengaruhi perilaku perusahaan, struktur industri dan pasar. Pada dasarnya 

Competition Policy terbagi dalam 2 unsur yang mencakup
4
 : 

a. seperangkat kebijakan yang mempromosikan kompetisi di pasar lokal dan 

nasional, seperti memperkenalkan kebijakan perdagangan yang besar, 

menghilangkan pembatasan praktek perdagangan, mendukung masuk pasar 

dan keluar pasar, mengurangi intervensi pemerintah yang tidak perlu dan 

menempatkan lebih besar ketergantungan pada kekuatan pasar. 

b. dikenal sebagai hukum persaingan, terdiri undang-undang, keputusan dan 

peraturan pengadilan khusus lainnya yang ditujukan untuk mencegah praktek 

bisnis anti-kompetitif, penyalahgunaan kekuatan pasar dan merger anti-

kompetitif. Hal ini biasanya berfokus pada kontrol perdagangan terbatas 

(bisnis) praktek (seperti perjanjian anti-kompetitif dan penyalahgunaan dari 

posisi dominan) dan merger anti-kompetitif dan dapat juga mencakup 

ketentuan tentang praktik perdagangan yang tidak adil. 

Selain beberapa definisi mengenai Competition policy atau kebijakan 

persaingan yang telah disebutkan sebelumnya, dikenal pula beberapa istilah yang 

menggambarkan hal yang sama dalam mendefinisikan kebijakan persaingan, yaitu 

hukum persaingan atau Competition Law, hukum antimonopoli atau antimonopoly 

Law / antitrust Law. 

Namun menurut ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy 

(2010) Kebijakan persaingan berbeda dengan hukum persaingan, hukum 

persaingan merupakan salah satu bagian penting dari kebijakan persaingan. 

                                                           
4
 ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy 2010, hal. 3 
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Hukum persaingan merupakan peraturan yang bertujuan untuk menciptakan 

persaingan usaha yang sehat, melarang penyalahgunaan posisi dominan, anti 

kompetitif merger dan peraktik perdagangan lain yang membatasi persaingan.
5
 

Dalam bukunya Arie Siswanto yang dimaksud dengan Hukum Persaingan 

Usaha (Competition Law) adalah instrument hukum yang menentukan tentang 

bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Hukum persaingan juga berkaitan erat 

dengan pemberantasan monopoli karena yang juga menjadi perhatian dari hukum 

persaingan adalah mengatur persaingan sedemikian rupa sehingga ia tidak 

menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli.
6
 

Menurut Hermansyah, yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha 

adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang 

berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal – hal yang boleh 

dilakukan dan hal – hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.
7
 

Pengertian Persaingan Usaha yang tidak sehat dalam rumusan istilah Pasal 

1 angka 6 Undang – Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha 

dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 

yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau meLawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha” 

 

 

 

                                                           
5
 ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy 2010, hal. 6 

6
 Arie Siswanto, Op.Cit., hlm. 25 

7
 Hermansyah, Op.Cit., hlm. 2 
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2. Tujuan Competition Policy 

Kamus Lengkap Ekonomi karya Christopher Pass dan Bray Lowes yang 

dikutip oleh Suhasril dan Mohamad Taufik Makarao menyebut tujuan kebijakan 

persaingan adalah untuk menjamin terlaksananya pasar yang optimal, khususnya 

seperti merendahkan biaya produksi, memiliki harga dan tingkat keuntungan yang 

wajar, perkembangan dalam kemajuan teknologi, dan pengembangan produk.
8
 

Menurut pendapat Khemani, bahwa tujuan hukum persaingan usaha bisa 

dibedakan menjadi dua yaitu tujuan yang semata-mata dilandasi oleh 

pertimbangan ekonomis dan tujuan yang dilandasi oleh pertimbangan non-

ekonomis. Ketika hukum persaingan usaha dilandasi oleh pertimbangan ekonomi, 

yang diharapkan bisa dicapai oleh hukum persaingan usaha adalah terciptanya 

efisiensi ekonomi. Pada sisi lain  hukum persaingan usaha juga bisa dilandasi oleh 

pertimbangan – pertimbangan non ekonomi.
9
 

Meskipun demikian, tujuan – tujuan utama hukum persaingan yang bisa 

ditemui adalah sebagai berikut 
10

: 

a. Memelihara kondisi kompetisi yang bebas (maintenance of free Competition) 

b. Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi (prevention of abuse of 

economic power) 

c. Melindungi konsumen (protection of consumer) 

Dalam UU No. 5 tahun 1999 Indonesia, tujuannya hukum persaingan tidak 

semata – mata melindungi persaingan usaha demi kepentingan persaingan itu 

                                                           
8
 Suhasril dan Mohamad Taufik Makarao, Op.Cit., hlm. 35 

9
 Arie Siswanto, Op.Cit., hlm 26 

10
 Arie Siswanto, Ibid., hlm 26, 27, dan 28 
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sendiri. Namun dalam pasal 3, tujuan utama hukum persaingan yaitu sistem 

persaingan usaha yang bebas dan adil, dimana terdapat kepastian kesempatan 

berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha dan tidak adanya perjanjian atau 

penggabungan usaha yang menghambat persaingan serta penyalahgunaan 

kekuatan ekonomi sehingga bagi semua pelaku usaha tersedia ruang gerak yang 

luas dalam melakukan kegiatan ekonomi.
11

  

Menurut Normin S. Pakpahan yang dikutip oleh Suyud Margono dalam 

bukunya, kebijakan untuk menegakkan persaingan yang wajar dan sehat dalam 

dunia usaha, antara lain ditujukan untuk:
12

 

a. menjamin persaingan di pasar yang inherent dengan pencapaian efisiensi 

ekonomi di semua bidang kegiatan usaha dan perdagangan, 

b. menjamin kesejahteraan serta melindungi kepentingan konsumen, dan 

c. membuka peluang pasar yang seluas – luasnya dan menjaga agar tidak terjadi 

konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu. 

  

                                                           
11

 Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, Ed. 1, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, 

hlm. 28 
12

 Suyud Margono, Ibid., hlm. 31 
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3. Sejarah Lahirnya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) atau AEC 

(ASEAN Economic Community) 

Sebelum lahirnya MEA, ASEAN mencetuskan ide untuk membuat suatu 

kawasan perdagangan bebas di lingkup ASEAN. Ide itu dibentuk pada pada waktu 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-4 di Singapura tahun 1992. 

Terbentuklah AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang merupakan wujud dari 

kesepakatan negara - negara  ASEAN  untuk  membentuk  suatu  kawasan  

perdagangan bebas   dalam   rangka   meningkatkan   daya   saing   ekonomi   

kawasan regional ASEAN, dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi 

dunia serta menciptakan pasar regional. Awalnya AFTA ditargetkan akan dicapai 

dalam waktu 15 tahun (1993 - 2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, 

dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002.
13

 

Pada tahun 2003 dalam KTT ASEAN ke-9, para pemimpin ASEAN 

sepakat bahwa Masyarakat ASEAN harus terbentuk pada tahun 2020. KTT ke-10 

ASEAN di Vientiene tahun 2004 antara lain menyepakati Vientiane Action 

Program (VAP) yang merupakan panduan untuk mendukung implementasi 

pencapaian Masyarakat ASEAN di tahun 2020.   

ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) di Kuala Lumpur bulan   

Agustus 2006 menyetujui untuk membuat suatu cetak biru (blueprint) untuk  

menindaklanjuti pembentukan Masyarakat ASEAN dengan mengindentifikasi 

sifat-sifat dan  elemen-elemen Masyarakat ASEAN pada tahun 2015 yang 

konsisten dengan Bali Concord II dan  dengan target-target yang jelas serta pre-

                                                           
13

 Artikel Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian 

Perdagangan Republik Indonesia, Menjadi Juara di Era MEA 2015 hlm. 24 
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agreed flexibility untuk  mengakomodir kepentingan negara-negara anggota 

ASEAN.  

Tanggal 20 November 2007 disepakati Piagam ASEAN dan menjadikan 

ASEAN organisasi berbadan hukum dengan fokus perhatian pada proses integrasi 

ekonomi menuju Masyarakat ASEAN. Di tahun ini juga, ASEAN sepakat 

mempercepat implementasi Masyarakat ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 

2015, untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN 2015, dirumuskan ASEAN 

Economic  Community (AEC) Blueprint / Cetak Biru Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA), yang memuat langkah-langkah strategis yang harus diambil 

setiap Negara Anggota ASEAN mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2015.
14

 

Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar yang terkait satu dengan yang  lain:  

a. Masyarakat Politik Keamanan ASEAN,  

b. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) / ASEAN Economic  Community  

(AEC) dan  

c. Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.   

Dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pemikiran pada Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA). MEA bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan 

basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, 

tenaga kerja terampil dan perpindahan  barang  modal  secara  lebih  bebas. 

Cetak Biru MEA berfungsi sebagai rencana induk yang koheren yang 

mengarahkan pembentukan MEA. Cetak Biru tersebut mengidentifikasikan  

                                                           
14

 Artikel Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian 

Perdagangan Republik Indonesia Ibid., hlm. 26 
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karakteristik dan elemen MEA dengan target dan batas waktu yang jelas untuk  

pelaksanaan berbagai tindakan serta fleksibilitas yang disepakati untuk 

mengakomodasi kepentingan seluruh negara anggota ASEAN. Dengan 

mempertimbangkan pentingnya perdagangan eksternal bagi ASEAN dan  

kebutuhan Masyarakat ASEAN secara keseluruhan untuk tetap berpandangan 

terbuka, MEA memiliki karakteristik utama sebagai berikut:  

a. pasar tunggal dan basis produksi; 

b. kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; 

c. kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan 

d. kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global.  

Pada bulan Agustus 2007, para Menteri Ekonomi ASEAN mendukung 

pembentukan ASEAN Experts Group on Competition (AEGC) sebagai forum 

regional untuk membahas dan bekerja sama dalam kebijakan dan hukum 

persaingan. Menjelang pembentukan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 

tahun 2015, AEGC telah menyusun 4  kebijakan yang menjadi prioritas utama : 

a. Memperkuat lingkungan peraturan di ASEAN; 

b. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penegakan kebijakan dan hukum 

persaingan di ASEAN; 

c. Mengembangkan strategi dan alat untuk advokasi kompetisi regional; dan 

d. Bangunan lintas sektoral inisiatif regional.  

Salah satu amanah yang diberikan oleh Cetak  Biru  MEA kepada AEGC  

adalah pembentukan pedoman regional mengenai kebijakan persaingan yaitu 

ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy yang secara formal ditulis bahwa 
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“Develop a regional guideline on Competition policy by 2010, based on country 

experiences and international best practices with the view to creating a fair 

Competition environment”. Pedoman tersebut pada akhirnya mampu  diselesaikan 

oleh AEGC dan kemudian di sahkan oleh Sekretariat ASEAN pada  tahun 2010.
15

 

Tujuan utama dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan umum   

bagi negara-negara ASEAN untuk memperkenalkan, menerapkan dan 

mengembangkan kebijakan persaingan sesuai dengan hukum dan konteks 

ekonomi masing-masing negara.
16

 

Dalam pedoman ini diatur mengenai ruang lingkup kebijakan persaingan 

yang dapat diterapkan setiap negara anggota ASEAN meliputi 
17

: 

a. Prohibition of Anti-competitive Agreements atau Larangan Perjanjian Anti-

kompetitif. Yang mencakup Perjanjian Horizontal, Perjanjian Vertikal, 

Penetapan Harga, bid-rigging, market sharing, Membatasi atau mengontrol 

Produksi atau Investasi.
18

 

b. Prohibition of Abuse of a Dominant Position atau Larangan Penyalahgunaan 

Posisi Dominan. Yang meliputi Perilaku eksploitatif terhadap konsumen, 

pelanggan dan/atau pesaing, Perilaku eksklusif terhadap pesaing, Perilaku 

diskriminatif (misalnya, menerapkan harga yang berbeda atau kondisi untuk 

transaksi setara dan sebaliknya), Membatasi produksi, pasar atau 

pengembangan teknis kepada prasangka konsumen.
19

 

                                                           
15

 Cassey LEE Yosifumi fukunaga, ASEAN Regional Cooperation on Competition 

Policy, ERIA Discussion Paper Series, 2013, hal. 30 
16

 ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy 2010, hal. 1 
17

 Chapter 3 ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy 2010, hal. 6 
18

 Ibid. 
19

 Ibid, hal. 9 
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c. Prohibition of Anti-competitive Mergers atau Larangan Merger Anti-

kompetitif, dalam hal timing dilakukannya notifikasi
 
Merger, pedoman ini 

membagi menjadi 2 jenis, yaitu secara sukarela atau voluntary notification dan 

wajib atau mandatory notification.
20

  

Pedoman tersebut juga memberikan tugas kepada setiap Lembaga atau 

Komisi pengawas persaingan usaha di negara anggota ASEAN sebagai berikut
21

 : 

a. Melaksanakan dan menegakkan kebijakan dan hukum persaingan nasionalnya. 

b. Menafsirkan dan menguraikan kebijakan dan hukum persaingan. 

c. Advokasi kebijakan dan hukum persaingan. 

d. Memberikan nasihat tentang kebijakan dan hukum persaingan kepada 

legislator dan Pemerintah. 

e. Bertindak secara internasional sebagai Lembaga atau Komisi perwakilan dari 

negara dalam hal kompetisi internasional. 

Dalam menjalankan tugasnya, pedoman memberikan beberapa 

kewenangan yang setidaknya harus dimiliki oleh setiap Lembaga atau Komisi 

pengawas persaingan usaha di negara anggota ASEAN, yaitu sebagai berikut : 

a. Membangun dan mengeluarkan peraturan dan melaksanakan lain dan / atau 

tindakan interpretatif. 

b. Mengembangkan dan menyebarluaskan pedoman dalam bahasa yang 

sederhana dan publikasi untuk bisnis dan konsumen mengenai kebijakan dan 

ketentuan hukum persaingan. 

                                                           
20

 Ibid, hal. 11 
21

 ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy 2010, hal. 15 
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c. Mengembangkan dan menerbitkan pedoman yang komprehensif tentang 

bagaimana badan pengawas persaingan akan menerapkan hukum, seperti 

bagaimana itu akan memutuskan apakah ada pelanggaran terhadap peraturan 

anti-kompetitif atau menilai dan dispensasi. 

d. Melaksanakan kegiatan advokasi dan pendidikan terhadap kompetisi atau 

melakukan studi persaingan pasar dan penerbitan regular laporan, untuk 

menciptakan budaya kepatuhan di semua sektor ekonomi. 

e. Melaksanakan investigasi dari kegiatan anti-kompetitif yang dilarang atas 

inisiatif sendiri, atau bertindak atas keluhan atau informasi dari Pihak ketiga. 

f. Melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran hukum persaingan di seluruh 

sektor ekonomi, di mana kekakuan harga atau keadaan lain menunjukkan 

bahwa Kompetisi telah dibatasi atau terdistorsi. 

g. Menegakkan hukum persaingan dengan memberlakukan denda dan sanksi 

administratif, serta mengeluarkan perintah dan langkah-langkah sementara, 

dengan keputusan yang beralasan. 

h. Menafsirkan ketentuan hukum persaingan atau membentuk ruang lingkup 

kebijakan dan hukum persaingan. 

i. Membangun proses untuk menerima dan menilai pemberitahuan untuk 

pembebasan dari kebijakan persaingan dan hukum atau pemberitahuan untuk 

penilaian merger. 

j. Membangun dan mempertahankan publik register dan database 

pemberitahuan yang diterima oleh badan pengawas persaingan dan keputusan-

keputusannya. 
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k. Memberikan saran dan pendapat tentang perubahan, atau peninjauan, undang-

undang persaingan atau bidang terkait lainnya dari regulasi dan kebijakan 

persaingan.  

l. Membagikan pertukaran informasi non-rahasia dengan badan pengawas 

persaingan lainnya, dan dalam forum internasional.  

m. Membagikan pembangunan kapasitas, best practice sharing, liaison, pelatihan 

dan kerja update dengan badan pengawas kompetisi lainnya. 

Badan pengawas kompetisi harus dilengkapi dengan sumber daya yang 

diperlukan dan kekuatan hukum, serta memiliki proses yang tepat dan prosedur di 

tempat untuk melaksanakan tanggung jawab diatas. Ini termasuk proses untuk 

mengajukan keluhan, aplikasi khusus ke badan pengawas persaingan (misalnya, 

untuk pengecualian, anonimitas, kerahasiaan, atau keringanan hukuman), 

partisipasi dari pihak yang berkepentingan dan penanganan bukti, publikasi 

putusan dan proses banding.   
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B. Peran Hukum Persaingan 

Menurut Leonard J. Theberge dalam tulisannya ―Law and Economic 

Development‖ bahwa faktor yang utama untuk dapat berperannya hukum dalam 

pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan “stability”, 

“predictability” dan “fairness”.
22

 Pertama, yang termasuk dalam fungsi stabilitas 

(stability) adalah potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi 

kepentingan – kepentingan yang saling bersaing. Fungsi hukum yang kedua untuk 

meramalkan (predictability) akibat dari suatu langkah – langkah yang diambil 

khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali 

memasuki hubungan – hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial 

tradisional. Ketiga aspek keadilan (fairness), seperti perlakuan yang sama dan 

standar pola tingkah laku pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme 

pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. 

Peran hukum persaingan dalam pembangunan ekonomi adalah untuk 

melindungi, mengatur, dan merencanakan kehidupan ekonomi, sehingga dinamika 

kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi 

seluruh masyarakat.
23

 Hal ini selaras dengan yang telah dikemukakan oleh 

Thomas Aquinas dalam Suma Theologica, bahwa hukum bukan hanya bisa 

membatasi dan menekan saja, akan tetapi juga memberi kesempatan bahkan 

mendorong para warga untuk menemukan berbagai penemuan yang dapat 

menggerakkan kegiatan ekonomi negara.
24

  

                                                           
22

 Hermansyah, Op.Cit., hlm. 5 
23

 Hermansyah, Loc.Cit. 
24

 Hermansyah, Loc.Cit. 



 

 

30 
 

Penelitian Dutz dan Hayri (1999) menyebutkan bahwa implikasi 

persaingan adalah pertumbuhan yang merupakan dasar dari perdagangan bebas 

dan juga kualitas institusi
25

. Kaitannya dengan MEA adalah saat semua negara 

ASEAN sedang terintegrasi kedalam satu pasar, yaitu pasar bebas MEA, semua 

negara itu seharusnya melakukan persiapan bagi kepentingan nasionalnya dalam 

hal ini terfokus pada kebijakan persaingan usahanya dalam menghadapi pasar 

bebas MEA. Dengan kata lain setiap negara harus bersiap menghadapi Pasar 

bebas MEA karena jika suatu negara tidak siap dan tidak mempunyai daya saing 

yang kuat negara tersebut akan kalah bersaing bahkan produk – produk yang 

dihasilkan oleh negara tersebut dapat tergilas oleh produk negara lain.  

Selain itu, persaingan juga dapat berdampak terhadap iklim investasi yang 

menarik bagi setiap pelaku usaha yang akan melakukan serangkaian kegiatan 

bisnis. Kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign 

Direct Investment (FDI) yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui 

perkembangan teknologi, penciptaan lapangan pekerjaan, pengembangan sumber 

daya manusia dan akses yang lebih mudah kepada pasar internasional. 

Cassey LEE dan Yoshifumi Fukunaga dalam ASEAN Regional 

Cooperation on Competition Policy (2013) menyebutkan bahwa karakteristik 

utama MEA adalah a highly competitive economic region.
26

 Dalam hal ini yaitu 

ketika tujuan dibentuknya MEA adalah untuk menciptakan pasar tunggal, maka 

barang, jasa, investasi dan modal akan bergerak bebas di kawasan ASEAN dan 

akan menyebabkan timbulnya perdagangan bebas. Kebijakan persaingan akan 

                                                           
25

 Mustafa Kamal Rokan, Op.cit., hlm. 8 
26

 ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy (2013) 
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berperan sebagai pengawas dalam perdagangan bebas tersebut. Peran hukum 

persaingan itulah yang akan menjamin kondusifnya kompetisi perdagangan dalam 

pasar bebas MEA. Penjelasan ini selaras dengan yang terdapat didalam teori 

ekonomi yang mengatakan bahwa persaingan berdampak positif terhadap 

ekonomi. 

Keberhasilan suatu hukum persaingan juga bergantung pada peraturan 

pendukung yang mengatur tentang lembaga pengawas persaingan itu sendiri. 

Persaingan usaha memegang peranan penting dalam realisasi MEA, sehingga 

diperlukan penggabungan kebijakan persaingan usaha antara negara anggota 

ASEAN sebagai salah satu elemen kunci dalam cetak biru MEA. Target dan 

ukuran tertentu mengenai hukum persaingan sudah tercantum dalam cetak biru 

MEA dan merupakan satu dari enam poin yang merupakan tujuan dari 

―competitive economic region‖ dalam cetak biru MEA, sedangkan lima poin 

lainya adalah perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pembangunan 

infrastruktur, perpajakan dan e-commerce.
27

 

Pada Era Pasar Bebas MEA saat ini, mengharuskan setiap negara memiliki 

Hukum mengenai Persaingan Usaha agar dapat melindungi, mengatur, dan 

merencanakan kehidupan ekonomi yang maju dan sejahtera. Peran berikutnya 

yang tak kalah penting dalam realisasi pasar bebas MEA adalah Lembaga 

Pengawas Persaingan Usaha, dalam hal ini adalah lembaga yang bertindak sebagai 

pengawas dan penengah terhadap suatu perkara persaingan usaha. 
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C. Kewenangan Competition Authority di Indonesia dan 

Singapura 

1. Competition Authority Singapura 

Hukum persaingan  usaha  di  Singapura  diatur  oleh  Competition  Act  

yang ditetapkan  pada  tahun  2004 yang disusun oleh Kementerian Perdagangan 

dan Industri di Singapura. Lembaga Pengawas  yang  menangani  Persaingan 

Usaha  di  Singapura  disebut the  Competition Commission of Singapore (CCS). 

CCS resmi dibentuk pada tanggal 1 Januari 2005 yang merupakan sebuah 

departemen dibawah kementerian perdagangan dan industri di Singapura. CCS 

dibentuk berdasarkan Competition Act 2004. Berdasarkan pasal 3 dalam bagian 2 

Competition Act, yang berbunyi : 

“There is hereby established a body to be known as the Competition 

Commission of Singapore which shall be a body corporate with perpetual 

succession and shall, by that name, be capable of —  

a. suing and being sued;  

b. acquiring, owning, holding and developing or disposing of property, both 

movable and immovable; and  

c. doing and suffering such other Acts or things as bodies corporate may 

Lawfully do and suffer.” 

 

Berdasarkan bunyi pasal diatas dapat diketahui bahwa CCS merupakan 

sebuah lembaga yang dapat menjadi badan hukum dengan Perpectual Succession. 

Perpetual Succession dapat diterjemahkan menjadi sebuah korporasi yang eksis 

atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau 

eksistensinya. Kemudian CCS memiliki kewenangan untuk dapat, atas nama itu, 

mampu untuk — 
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a. menggugat dan digugat; 

b. memperoleh, memiliki, memegang dan mengembangkan atau membuang 

kekayaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak; dan 

c. melakukan dan menjalankan beberapa tindakan atau hal-hal lain sebagai badan 

hukum yang secara sah dapat lakukan dan jalankan. 

Untuk menjalankan fungsinya tersebut, berdasarkan Competition Act, yang 

diatur lebih lanjut dalam The First Schedule yang berhubungan dengan komisi, 

anggota dan fungsinya
28

, CCS keanggotaan komisinya diketuai oleh seorang 

Permanent Secretary dari Ministry of Communications and Information and 

Ministry of Manpower dan juga memiliki ketua lain sebagai pelaksana (Chief 

Executive) dan 7 anggota lain, yang berkedudukan sebagai Komisioner
29

. Chief 

Executive tersebut sebagai ketua pelaksana tugas dan kewenangan CCS, 

membawahi Divisi-Divisi sebagai berikut : 

a. Divisi Bisnis dan Ekonomi 

Divisi Bisnis dan Ekonomi bertugas memberikan masukan sebagai ahli 

ekonomi dan memberikan analisisnya untuk penyelidikan dalam kasus 

persaingan, bekerja sama dengan Divisi Penegakan dan Hukum untuk 

memastikan proses penyelidikan, investigasi, keputusan dan penegakan 

keputusan adil, menyeluruh, kuat dan tepat waktu. Hal ini juga untuk 

mengatur praktek bisnis agar pro-kompetitif untuk badan-badan profesional 

dan komunitas bisnis. 

                                                           
28

 https://www.ccs.gov.sg/about-ccs/organisation-structure dikunjungi pada tanggal 27 
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https://www.ccs.gov.sg/about-ccs/organisation-structure/commission-members


 

 

34 
 

b. Divisi Hubungan Korporasi / Corporate Affairs Division 

Divisi Hubungan Korporasi ini mendukung Divisi lain dalam mencapai 

misi CCS melalui pengiriman jasa perusahaan kunci penting untuk 

keberhasilan organisasi. Tugas utama Divisi ini mengawasi fungsi sumber 

daya manusia, keuangan, pengadaan, teknologi informasi dan administrasi. 

Divisi ini juga berusaha untuk membuat CCS tempat yang bagus untuk 

bekerja, dengan mendukung kualitas karir, mengembangkan kemampuan 

karyawan, menarik staf, dan memberikan pengalaman yang positif melalui 

pemberian layanan yang efektif dan efisien. 

c. Divisi Hukum 

Divisi Hukum memberikan CCS keahlian hukum yang diperlukan untuk 

CCS untuk memenuhi misinya. Secara khusus, Divisi Hukum berlaku analisis 

hukum yang ketat di semua penyelidikan dan pemberitahuan di bawah 

Competition Act. Hal ini juga melakukan tinjauan kritis dari Competition Act, 

peraturan pelaksana lain dan pedoman CCS ini, melakukan semua di-rumah 

pekerjaan penasehat hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi CCS 

dan mewakili CCS di semua pengadilan dan mengajukan proses banding. 

d. Divisi penegakan / The Enforcement Division 

Divisi Penegakan memberikan CCS penegakan dan kemampuan 

penyelidikan untuk CCS dalam memenuhi misinya. Secara khusus, Divisi 

Penegakan mengambil alih dalam tindakan penegakan hukum dan bekerja 

sama dengan Divisi Hukum untuk memastikan ketepatan di semua 

penyelidikan dan pemberitahuan di bawah Competition Act. Semua petugas di 

Divisi Penegakan secara hukum ini terlatih, mereka juga, dengan Divisi 
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Hukum, melaksanakan peninjauan Competition Act, anak perusahaan undang-

undang dan pedoman CCS ini, serta melakukan pengadilan dan bekerja 

banding.  

e. Divisi Kebijakan dan Pasar 

Divisi Kebijakan dan Pasar ini bekerja sama dengan instansi pemerintah 

lainnya untuk terlibat dan menasihati mereka tentang hal-hal kompetisi 

nasional. Selain itu, Divisi melakukan studi pasar dan pengawasan, serta 

berkolaborasi dengan lembaga akademik dan penelitian dan menentukan 

tempat / daerah yang cocok dari penelitian tentang kebijakan persaingan, 

ekonomi atau hukum. 

f. Divisi Internasional & Perencanaan Strategis 

Divisi Internasional & Perencanaan Strategis ini tugasnya meliputi 

pengembangan strategi, komunikasi perusahaan, urusan internasional dan 

keunggulan organisasi. Divisi Internasional & Perencanaan Strategis bekerja 

dalam kemitraan erat dengan divisi lain untuk grafik pertumbuhan organisasi 

jangka panjang, pemantauan kinerja organisasi, serta merumuskan strategi dan 

melaksanakan program-program di bidang advokasi, sosialisasi, komunikasi 

eksternal dan keterlibatan internasional. (Bagan Terlampir 1) 

Berdasarkan Pasal 6 Competition Act Singapura, CCS mempunyai fungsi 

dan tugas sebagai berikut
30

: 

a. mempertahankan  dan  mengusahakan  perilaku  pasar  yang  efisien  dan 

mempromosikan keseluruhan produktivitas, inovasi dan daya saing pasar di 

Singapura; 
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 Pasal 6 Competition Act 2004 
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b. menghilangkan atau mengontrol praktek-praktek yang berdampak buruk pada 

persaingan di Singapura; 

c. mempromosikan dan mempertahankan persaingan di pasar di Singapura; 

d. mempromosikan  budaya  dan  lingkungan  persaingan  yang  kuat  pada 

keseluruhan ekonomi Singapura; 

e. bertindak  secara  internasional  sebagai  badan  perwakilan  nasional 

Singapura sehubungan dengan masalah persaingan; 

f. memberikan nasihat kepada Pemerintah atau otoritas publik lainnya dalam 

kepentingan  dan  kebijakan  nasional  terkait  dengan  masalah  persaingan 

pada umumnya; 

g. menjalankan  fungsi  lainnya  atau  melaksanakan  tugas  lainnya  yang 

dibebankan kepada CCS atau oleh peraturan tertulis lainnya. 

Ketentuan-ketentuan tersebut pada intinya memberikan CCS kewenangan 

untuk melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran atas 

larangan UU Persaingan, membuat pedoman dan membuat putusan-putusan.
31

  

Rambu terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas CCS tersebut di atas adalah 

berupa kewajiban CCS untuk mempertimbangkan tiga hal, yakni; 

mempertimbangkan perbedaan-perbedaan  bentuk  berbagai  pasar;  lingkungan  

ekonomi,  industri  dan perdagangan;  dan  mempertimbangkan  cara  sebaik  

mungkin  memelihara  fungsi efisiensi pasar di Singapura. Rambu-rambu tersebut 

di atas memberikan pedoman bagi CCS untuk mengambil tindakan yang 
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diperlukan yang menurutnya merugikan persaingan tetapi tidak secara tegas diatur 

dalam pasal-pasal Competition Act 2004. 

Sebaliknya,  rambu-rambu  tersebut  juga  memungkinkan  CCS  untuk  

tidak mengambil  tindakan  jika  menurutnya,  sekalipun  mungkin  melanggar  

ketentuan Competition Act 2004, tetapi tidak berdampak buruk pada efisiensi, 

produktivitas, inovasi  dan  daya  saing  pasar  maupun  persaingan  di  

Singapura.
32

 

Terhadap ketentuan-ketentuan dalam Competition Act, CCS dapat 

menjalankan kegiatannya yang menurutnya menguntungkan, penting, dan tepat 

untuk atau yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsinya dan menghentikan 

tugasnya berdasarkan Hukum Persaingan atau hukum tertulis lainnya dan, 

terutama, CCS dapat melaksanakan kewenangan-kewenangannya sebagaimana 

tercantum dalam Second Schedule
33

. 

Kewenangan CCS sebagaimana tercantum dalam Second Schedule 

tersebut antara  lain  mencakup  melakukan  penyelidikan  yang  dianggapnya  

penting  untuk menegakkan hukum persaingan dan meminta siapa saja untuk 

menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan 

dalam hukum persaingan.  

Selanjutnya kewenangan lainnya yang dimiliki CCS berdasarkan  Pasal  

64  ayat  (1)  Competition  Act  2004,  pejabat  penyelidik  ataupun pengawas dari 

CCS dapat memasuki rumah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu jika  pejabat  
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tersebut  mempunyai  alasan  yang  masuk  akal  untuk  curiga  bahwa rumah 

tersebut adalah atau telah berisi perjanjian yang sedang diselidiki berkaitan 

dengan (i) perjanjian yang menghambat, membatasi, atau merusak persaingan; (ii) 

perbuatan pemanfaatan posisi dominan; dan (iii) merjer yang mengakibatkan, atau 

dapat mengakibatkan mengurangi persaingan secara substansial.
34

 

Lebih dari itu, dalam memasuki rumah, pejabat penyelidik atau pengawas dapat
35

: 

a. membawa peralatan yang menurutnya penting; 

b. meminta siapa saja untuk berada dalam rumah tersebut untuk membuat 

dokumen  yang  menurutnya  penting  terkait  dengan  segala  sesuatu  yang 

relevan  dengan  penyelidikan;  dan  apabila  dokumen  tersebut  sudah dibuat, 

untuk memberikan penjelasan tentang hal tersebut; 

c. meminta siapa saja untuk menyatakan, sejauh yang ia ketahui dan yakini, di 

mana dokumen tersebut ditemukan; 

d. mengambil salinan, atau ringkasan setiap dokumen yang dibuat; 

e. meminta  informasi  yang  disimpan  dalam  bentuk  elektronik  dan  dapat 

diakses dari rumah tersebut dan yang menurut penyelidik dan pengawas 

berkaitan dengan segala hal yang relevan dengan penyelidkan, untuk dibuat 

dalam bentuk yang dapat dibawa, dan dapat dilihat dan dibaca, dan 

f. mengambil langkah yang dianggap penting untuk pencegahan atau gangguan 

terhadap dokumen yang menurut pertimbangannya terkait dengan segala hal 

yang relevan untuk diselidiki. 
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Competition Act 2004 mengenal lembaga banding pada tingkat 

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

Banding CAB ini merupakan upaya hukum yang dapat diajukan atas putusan 

CCS. Dewan Banding ini terdiri dari tidak lebih dari 30 anggota yang ditunjuk 

oleh Menteri dari waktu ke waktu. Penunjukan oleh Menteri dilakukan 

berdasarkan kemampuan  dan  pengalaman  dalam  industri,  pedagangan  atau  

administrasi  atau kualifikasi profesionalnya atau kalau tidak berdasarkan 

kecocokannya. Kewenangan yang diberikan kepada CAB ini antara lain 

meliputi
36

: 

a. semua  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  CCS  yang  diperlukan  untuk 

menjalankan fungsinya; 

b. memiliki kewenangan, hak, dan keutamaan yang dimiliki oleh Pengadilan 

Negeri dalam hearing dari suatu tindakan, termasuk memaksa saksi untuk 

memaksa pembuatan dokumen; dan menentukan ongkos atau biaya yang  

mungkin harus dikeluarkan terkait dengan pelaksanaan banding; 

c. suatu panggilan yang ditandatangani oleh anggota Dewan yang diberikan 

wewenang  untuk  itu  oleh  Dewan  adalah  sama  dengan  setiap  prosedur 

formal  yang  dapat  diterbitkan  dalam  suatu  tindakan  untuk  memaksa 

kehadiran saksi dan memaksa pembuatan dokumen; 

d. ketika seseorang secara benar telah dipanggil untuk hadir didepan Dewan 

tidak hadir, orang tersebut dianggap bersalah karena kejahatan (guilty of 

offence); 
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e. Dewan dapat menguatkan atau mengesampingkan putusan yang diajukan 

banding atau setiap bagian darinya, dan dapat mengembalikan hal tersebut 

kepada  CCS,  mengenakan  atau  mencabut,  atau  merubah  jumlah  dari 

hukuman denda, dan dapat memberikan petunjuk, atau mengambil langkah 

lanjutan, sebagaimana CCS sendiri akan memberikan atau mengambilnya; 

atau membuat keputusan lain yang CCS sendiri akan membuatnya; 

f. Putusan yang diambil oleh Dewan dalam banding mempunyai akibat yang 

sama,  dan  dapat  dilaksanakan  dengan  cara  yang  sama  sebagaimana 

keputusan yang diambil oleh CCS.  

Pihak  terhadap  siapa  putusan Competition Appeal Board diberikan  

berhak mengajukan banding ke High Court dan Court of Appeal. Banding tersebut 

diajukan terhadap penerapan hukum yang timbul dari putusan Dewan; atau semua 

putusan Dewan mengenai jumlah hukuman denda. Jika putusan High Court tidak 

memuaskan para  pihak  maka  pihak  yang  tidak  puas  dapat  memohon  banding  

sebagaimana lazimnya banding dari putusan High Court dalam pelaksanaan 

yurisdiksi sipil biasa.
37

 

2.  Competition Authority Indonesia 

Kebijakan Persaingan Usaha Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 

1999 melahirkan suatu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam  

konteks  ketatanegaraan,  KPPU  merupakan  lembaga  negara komplementer 

(state auxiliary organ) yang mempunyai wewenang berdasarkan UU No 5 Tahun 

1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana 
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state auxiliary organ adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan 

merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok 

(Eksekutif,  Legislatif,  dan  Yudikatif)
38

 atau yang  sering  juga  disebut  dengan  

lembaga independen semu negara (quasi).  

Lembaga  quasi  tersebut  menjalankan  kewenangan  yang  sebenarnya  

sudah diakomodasi  oleh  lembaga  negara  yang  sudah  ada,  tetapi  dengan  

keadaan ketidakpercayaan publik (public distrust) kepada eksekutif, maka 

dipandang perlu dibentuk  lembaga  yang  sifatnya  independen,  dalam  arti  tidak  

merupakan  bagian dari  tiga  pilar  kekuasaan.  Lembaga-lembaga  ini  biasanya  

dibentuk  pada  sektor-sektor cabang kekuasaan seperti yudikatif (quasi-judicial), 

eksekutif (quasi-public) yang fungsinya bisa berupa pengawasan terhadap 

lembaga negara yang berada di sektor yang sama atau mengambil alih beberapa 

kewenangan lembaga negara di sektor yang sama.
39

 

Mengenai tugas dari KPPU telah diatur secara rinci dalam ketentuan Pasal 

35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut :
40

 

a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur 

dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16; 

b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha 

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24; 
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c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi 

dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai 

dengan Pasal 28; 

d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur 

dalam Pasal 36; 

e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang 

berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-

Undang No. 5 tahun 1999; 

g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden 

dan DPR. 

Adapun fungsi KPPU sesuai dengan tugas diatas, meliputi : 

a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan penyalahgunaan posisi 

dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak sehat; 

b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksaan kewenangan; 

c. Pelaksanaan administratif. 

Sesuai dengan Pasal 35 huruf g UU No. 5 tahun 1999, KPPU diwajibkan 

untuk memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden 

dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kewajiban ini semata-mata merupakan 
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pelaksanaan prinsip administrasi yang baik, jadi KPPU tetap bebas dari pengaruh 

dan kekuasaan Pemerintah.
41

  

Bilamana terjadi pelanggaran hukum terhadap hukum persaingan usaha, 

KPPU dalam mengambil tindakan sebagaimana pelaksanaan kewenangannya 

dengan memerintahkan pembatalan atau penghentian perjanjian – perjanjian dan 

kegiatan – kegiatan usaha yang dilarang serta penyalahgunaan posisi dominan 

yang dilakukan pelaku usaha yang bersangkutan.
42

 

Secara garis besar, kewenangan KPPU dapat dibagi 2, yaitu wewenang 

aktif dan wewenang pasif.
43

 Yang dimaksud dengan wewenang aktif adalah 

wewenang yang diberikan kepada komisi melalui penelitian. Komisi berwenang 

melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan, dan posisi dominan. Komisi juga 

berwenang melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau 

pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, 

meminta bantuan penyelidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, 

mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan 

menetapkan, serta menjatuhkan sanksi administratif. Adapun wewenang pasif, 

menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan 

terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 
44
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Persaingan Usaha Tidak Sehat 
42

 Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 76 
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Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999, secara 

lengkap kewenangan yang dimiliki KPPU meliputi kegiatan – kegiatan sebagai 

berikut : 

a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan 

terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan 

pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat; 

c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh 

masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai 

hasil dari penelitiannya; 

d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak 

adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan Undang – Undang ini; 

f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang 

dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; 

g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi ahli, atau 

setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan f pasal ini, yang tidak 

bersedia memenuhi panggilan komisi; 

h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan 

penyidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan Undang – Undang ini; 
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i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain 

guna penyelidikan dan atau pemeriksaan; 

j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku 

usaha lain atau masyarakat; 

k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang di duga 

melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan Undang – Undang ini. 

KPPU diberikan kewenangan dan tugas yang sangat luas meliputi 

eksekutif, yudikatif, legislatif, dan konsultatif. Kewenangan-kewenangan tersebut 

menyebabkan KPPU dapat dikatakan memiliki fungsi-fungsi yang menyerupai 

lembaga konsultatif, yudikatif, legislatif maupun eksekutif, sehingga sering 

dikatakan bahwa KPPU memiliki wewenang yang tumpang tindih karena 

bertindak sebagai investigator, penyidik, pemeriksa, penuntut, dan pemutus.
45

 

Adapun kewenangan KPPU yang dianggap menyerupai lembaga yudikatif 

atau bahkan dapat dikatakan melebihi kewenangan lembaga yudikatif yaitu komisi 

melakukan fungsi-fungsi penyelidikan, serta memutus, bahkan menjatuhkan 

hukuman administratif atas perkara-perkara yang diperiksanya termasuk 

memberikan sanksi pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dan denda 

kepada pihak yang melanggar UU No. 5 tahun 1999.
46

 Kewenangan lain KPPU 

yang dikatakan menyerupai lembaga legislatif dikarenakan KPPU dapat membuat 

peraturan komisi (Perkom). 
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Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, KPPU memiliki Berdasarkan 

Perkom Nomor 1 tahun 2014 yang telah diubah menjadi Perkom Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Susunan organisasi KPPU terdiri atas
47

 : 

a. Komisioner; 

b. Sekretariat Jenderal; 

c. Deputi Bidang Pencegahan; 

d. Deputi Bidang Penegakan Hukum; 

e. Satuan Pengawas Internal; 

f. Kantor Perwakilan Daerah; 

g. Kelompok Kerja; 

h. Kelompok Staf Ahli; 

i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Komisioner terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil 

ketua merangkap Anggota, dan 7 orang Anggota yang diangkat dan diberhentikan 

Presiden atas Persetujuan DPR. Komisioner memiliki fungsi penanggung jawab 

yang memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi, tugas, dan 

wewenang KPPU. Ketua dan Wakil ketua KPPU wajib mengkoordinasikan 

pelaksanaan dan pemantauan tugas-tugas yang diamanatkan dalam Rapat Komisi 

kepada Anggota lainnya. Kemudian Anggota Komisioner tersebut memiliki 

kewajiban untuk menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam Rapat Komisi dan atau 

kegiatan lain di lingkungan KPPU, bersama-sama merumuskan dan menaati 
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keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan mendasar yang telah disepakati, 

mengetuai salah satu atau lebih bidang tugas sebagai berikut
48

: 

a. Bidang Kelembagaan 

b. Bidang Hukum dan Komunikasi 

c. Bidang Pencegahan 

e. Bidang Penegakan Hukum. 

Selanjutnya Sekretariat Jenderal adalah unsur penyelenggara dukungan 

manajemen dan administratif di bidang pengelolaan program, kegiatan, kinerja, 

dan anggaran, hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama antar lembaga, 

organisasi, tata laksana dan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan 

pelayanan umum, ketatausahaan, dan pelayanan data dan informasi KPPU, 

dipimpin oleh Sekretaris Jendral dan berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Komisioner. Sekretariat Jenderal terdiri atas 
49

: 

a. Biro Perencanaan dan Keuangan yang terdiri atas : Bagian Perencanaan dan 

Evaluasi dan Bagian Keuangan dan Akuntansi, yang memiliki fungsi untuk 

meng-koordinasi perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan atas 

program, kegiatan, kinerja, dan anggaran; 

b. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja sama, terdiri atas Bagian 

Hukum, Bagian Hubungan Masyarakat, Bagian Kerja Sama dalam Negeri dan 

Kerja Sama Luar Negeri, yang memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan 
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pembinaan hukum, pengelolaan hubungan masyarakat, dan pelaksanaan dan 

pengembangan kerja sama antar lembaga di dalam dan di luar negeri; 

c. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas Bagian Organisasi, 

Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian 

Kesejahteraan Pegawai, Bagian Umum, dan Bagian Tata Usaha, yang 

memiliki fungsi untuk meng koordinasikan pengelolaan dan pengembangan 

organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana dan pelayanan umum serta 

ketatausahaan KPPU; dan 

d. Unit Data dan Informasi. 

Kemudian Deputi Bidang Pencegahan, memiliki fungsi memimpin 

pelaksanaan dukungan teknis di bidang pencegahan praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak seha, yang terdiri atas Direktorat Pengkajian, Kebijakan 

dan Advokasi, Direktorat Merger, dan Direktorat Pengawasan Kemitraan. Deputi 

Bidang Penegakan Hukum, memiliki fungsi memimpin pelaksaan dukungan 

teknis di bidang penegakan hukum persaingan usaha, yang terdiri atas Direktorat 

Investigasi, Direktorat Penindakan, dan Direktorat Persidangan. Satuan Pengawas 

Internal adalah unsur pengawas dalam lingkup KPPU yang kedudukannya berada 

di bawah komisioner, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Internal. 

(Bagan Terlampir 2) 

Selanjutnya dalam hal upaya hukum Banding yang dapat diajukan sesuai 

dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap keputusan KPPU, telah 

ditentukan dalam Pasal 44 Ayat (2) yang menyatakan bahwa ―pelaku usaha dapat 
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mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat – lambatnya 14 hari 

setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut‖ 

 Menurut Ningrum Natasya Sirait dalam makalahnya “Implementasi dan 

Tantangan Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia” bahwa fungsi badan 

peradilan terkait putusan KPPU adalah 
50

: 

a. Me-Review seluruh proses pemeriksaan komisi dalam mengambil putusan, 

tetapi tidak mempertimbangkan adanya bukti baru (novum) atau menciptakan 

catatan baru dalam proses pemeriksaan. 

b. Memeriksa apakah dasar kesimpulan yang diambil oleh KPPU berdasarkan 

fakta yang ada adalah wajar dan rasional. 

c. Me-Review kesimpulan KPPU terhadap penerapan hukum dengan 

memberikan pengakuan respek dan hormat terhadap kesimpulan yang telah 

diambil oleh KPPU. 

d. Menguatkan putusan KPPU bahwa putusan itu tepat dan rasional sehubungan 

dengan perkara yang diputusnya. 

Mengenai alasan ketiga diatas, yaitu memberikan pengakuan respek dan 

hormat terhadap kesimpulan yang telah diambil oleh KPPU, Ningrum Natasya 

Sirait berpendapat bahwa penghormatan atas putusan KPPU diberikan dengan 

alasan
51

 : 

a. Proses pemeriksaan perkara dan pembuktian dilakukan secara teliti dan 

seksama oleh KPPU 
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b. Alasan rasional yang diambil oleh KPPU 

c. Adanya konsistensi dari putusan sebelumnya 

d. Keahlian anggota KPPU 

e. Undang-Undang memang mengaturnya demikian. 

Dengan demikian pengadilan negeri hanya berwenang memeriksa 

keberatan pelaku usaha, dalam arti hanya untuk me-review proses pemeriksaan 

dan kesimpulan KPPU, memeriksa dasar kesimpulan KPPU, atau menguatkan 

putusan KPPU.
52

  

                                                           
52

 Hermansyah, Ibid. 



 

 

51 
 

D. Tata Cara Penanganan Perkara Oleh Lembaga Pengawas 

Persaingan Usaha 

1. Tata Cara Penanganan Perkara di CCS 

4 tahapan dalam penanganan perkara oleh CCS atas dugaan pelanggaran 

Competition Act yaitu
53

 : 

a. Informal checks and enquiries / Pertanyaan dan pemeriksaan informal – ketika 

masalah dibawa ke hadapan CCS, CCS dapat melaksanakan pemeriksaan 

informal dan membuat pertanyaan informal dengan pesaing, pelanggan, dan 

pihak ketiga lainnya untuk memperjelas situasi atau mendapatkan informasi 

lebih lanjut. Pertanyaan dan pemeriksaan informal dapat mengakibatkan 

penutupan masalah atau penyelidikan tergantung pada informasi yang 

diperoleh. 

b. Investigation / Penyidikan – ketika CCS memiliki alasan untuk mencurigai 

bahwa undang-undang persaingan telah dilanggar, CCS akan melanjutkan 

untuk memulai penyelidikan resmi. CCS diberdayakan untuk mengeluarkan 

pemberitahuan untuk meminta pelaku usaha baik itu pemilik /manajer 

/karyawan mereka untuk memberikan informasi dan dokumen. Ketika sudah 

berlaku, CCS juga memiliki kekuatan untuk memasuki tempat (dengan atau 

tanpa surat perintah) untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan dalam 

bentuk dokumen atau informasi. Dalam keadaan tertentu CCS mungkin 

menyita peralatan, termasuk komputer untuk analisis. 
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c. Proposed Infringement Decision / Pengajuan keputusan pelanggaran – setelah 

penyelidikan, ketika CCS mengusulkan membuat keputusan pelanggaran, 

CCS akan mengeluarkan Proposed Infringement Decision (PID). PID adalah 

pemberitahuan tertulis menetapkan dasar bagi keputusan CCS. Itu diberikan 

kepada pihak yang berkepentingan, untuk memberi mereka kesempatan untuk 

membuat pernyataan untuk CCS, dan memberikan informasi lainnya untuk 

pertimbangan, sebelum CCS akhirnya memutuskan apakah telah terjadi 

pelanggaran. Pihak akan diberi kesempatan untuk memeriksa dokumen yang 

telah CCS kumpulkan dan yang menjadi dasar CCS dalam membuat penilaian 

tersebut. 

d. Infringement Decision / Keputusan pelanggaran – ketika pernyataan telah 

diterima, CCS akan pelajari itu dan sebelum merampungkan adanya keputusan 

pelanggaran. Keputusan pelanggaran menetapkan dasar bagi keputusan CCS 

untuk menemukan pihak telah melanggar undang-undang, hukuman dan 

perbaikan lainnya yang akan dikenakan, jika ada. Dokumen akan 

dipublikasikan dalam Public Register milik CCS. Pihak yang melanggar 

mungkin menerima keputusan CCS dan mematuhi petunjuk tentang 

hukuman/perbaikan. Mereka juga dapat memilih untuk mengajukan banding 

atas keputusan CCS kepada Competition Appeal Board (CAB). 

2. Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU 

Mengenai tata cara penanganan perkara atas dugaan pelanggaran UU No. 

5 Tahun 1999 telah diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 46 UU No. 5 tahun 1999 

dan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 yang telah disempurnakan lebih lanjut 
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melalui Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan 

Perkara di KPPU. 

Tata cara penanganan perkara persaingan usaha berdasarkan UU NO.5 

Tahun 1999 adalah sebagai berikut
54

 : 

a. Pasal 38 – Laporan pelanggaran UU persaingan usaha 

Laporan dilakukan oleh setiap orang yang mengetahui telah terjadi 

pelanggaran UU atau patut menduga telah terjadi pelanggaran, laporan dibuat 

secara tertulis dan ditujukan kepada KPPU, laporan harus berisikan 

keterangan yang lengkap dan jelas ditambah dengan keterangan kerugian bagi 

pelapor yang mengalami kerugian, identitas pelapor harus jelas, KPPU 

merahasiakan identitas pelapor kecuali identitas pelapor yang merupakan 

pihak yang dirugikan. 

b. Pasal 39 – Pemeriksaan Pendahuluan dan lanjutan 

KPPU melakukan pemeriksaan pendahuluan berdasarkan laporan masyarakat 

atau pihak yang dirugikan, selambat-lambat 30 hari setelah menerima laporan 

KPPU wajib telah menentukan perlu atau tidaknya pemeriksaan lanjutan, 

KPPU wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha 

yang dilaporkan yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan, jika 

diperlukan KPPU dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli, atau pihak 

lain, anggota komisi wajib dilengkapi dengan surat tugas pada saat melakukan 

pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. 
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c. Pasal 40 – Pemeriksaan tanpa adanya laporan (inisiatif KPPU) 

Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada 

dugaan terjadi pelanggaran UU ini walaupun tanpa adanya laporan, 

pemeriksaan dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam 

pasal 39. 

d. Pasal 41 – Alat Bukti 

Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti 

yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan. Pelaku usaha 

dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan 

dalam penyelidikan dan atau menghambat pemeriksaan oleh komisi 

diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

e. Pasal 42 – Alat bukti 

Alat-alat bukti pemeriksaan KPPU berupa keterangan saksi, keterangan ahli, 

surat dan atau dokumen, petunjuk, keterangan. 

f. Pasal 43 – Pemeriksaan lanjutan, perpanjangan waktu pemeriksaan lanjutan 

dan putusan 

Pemeriksaan lanjutan wajib diselesaikan KPPU selambat-lambatnya 60 hari 

sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan, bilamana diperlukan jangka waktu 

pemeriksaan lanjutan dapat diperpanjang paling lama 30 hari, komisi wajib 

memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap UU 

selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan 

atau perpanjangan pemeriksaan lanjutan, putusan komisi harus dibacakan 
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dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera 

diberitahukan kepada pelaku usaha. 

g. Pasal 44 – Pelaksanaan putusan, keberatan, dan penyerahan putusan kepada 

penyidik polri. 

Dalam waktu 30 hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan 

komisi, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan KPPU dan menyampaikan 

laporan pelaksanaannya kepada KPPU, pelaku usaha dapat mengajukan 

keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah 

menerima pemberitahuan putusan KPPU, pelaku usaha yang tidak 

mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari dianggap menerima 

keputusan KPPU. 

h. Pasal 45 – Keberatan dan Kasasi 

Pengadilan negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha dalam waktu 14 

hari sejak diterimanya keberatan, pengadilan negeri harus memberikan 

putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan, pihak 

yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi 

kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung harus 

memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima. 

i. Pasal 46 – Eksekusi putusan KPPU 

Apabila tidak terdapat keberatan, putusan KPPU telah mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap, putusan KPPU yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. (Bagan 

Terlampir 3) 
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Selanjutnya sebagai pelaksana atas UU No. 5 tahun 1999 Tata Cara 

Penanganan Perkara di KPPU berdasarkan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 

yang telah disempurnakan lebih lanjut melalui Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 

tersebut terdiri dari 7 tahapan yaitu : 

a. Penelitian dan Klasifikasi Laporan, yang mencakup : penyampaian laporan, 

kegiatan penelitian dan klarifikasi, hasil penelitian dan klarifikasi, dan jangka 

waktu penelitian dan klarifikasi. 

b. Pemberkasan, yang mencakup : pemberkasan, kegiatan pemberkasan, hasil 

pemberkasan, dan jangka waktu pemberkasan. 

c. Gelar Laporan, yang mencakup : rapat gelar laporan, hasil gelar laporan, dan 

jangka waktu gelar laporan. 

d. Pemeriksaan Pendahuluan, yang mencakup : tim pemeriksa pendahuluan, 

kegiatan pemeriksaan pendahuluan, hasil pemeriksaan pendahuluan, jangka 

waktu pemeriksaan pendahuluan, dan perubahan perilaku. 

e. Pemeriksaan Lanjutan tim pemeriksa lanjutan, kegiatan pemeriksaan lanjutan, 

hasil pemeriksaan lanjutan, dan jangka waktu pemeriksaan lanjutan. 

f. Sidang Majelis Komisi, yang mencakup : majelis komisi, sidang majelis 

komisi, dan putusan komisi. 

g. Pelaksanaan Putusan, yang mencakup : penyampaian petikan putusan, 

monitoring pelaksanaan putusan. (Bagan Terlampir 4) 

Pada Peraturan KPPU No.1 Tahun 2010 terdapat beberapa klausul-klausul 

yang berbeda pengaturannya dengan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006. 

Perbedaan tersebut teletak pada tahap penanganan laporan, perkara inisiatif, 

pengawasan, penyelidikan dan pemeriksaan. Pada peraturan komisi yang terbaru 
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ini tahap pemeriksaan akan dilakukan secara terbuka untuk umum, hal ini 

dilakukan agar lebih transparan dan publik dapat mengawasi jalannya 

pemeriksaan di KPPU. Selain itu, pada Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 

diperkenalkan adanya proses cross examination, yaitu pihak Terlapor dapat 

mengikuti jalannya pemeriksaan terhadap saksi dan ahli serta juga dapat 

mengajukan saksi dan ahli yang dianggap akan meringankan Terlapor. 
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E. Analisis – Perbandingan KPPU dengan CCS dalam 

Penanganan Perkara Persaingan Usaha 

1. Analisis Kebijakan Persaingan Usaha 

Apabila dibandingkan antara Singapura dengan Indonesia dalam hal 

kebijakan persaingan usahanya, terdapat persamaan dan perbedaan kedua lembaga 

ini. Dimulai berdasarkan latar belakang terbentuknya, kedua lembaga ini memiliki 

persamaan yaitu adanya tekanan dari Forum-Forum Internasional, seperti IMF 

yang saat itu menekan Indonesia untuk membentuk hukum persaingan usaha 

karena akibat dari adanya krisis keuangan hingga akhirnya terbentuklah Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999 dan Singapura yang meratifikasi perjanjian bilateral 

perdagangan bebas dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan kemampuan 

pemerintahannya agar dapat memperkuat dan meliberalisasikan ekonomi 

domestiknya hingga pada tahun 2004 terbentuklah Competition Act. Tekanan-

tekanan tersebut menyebabkan kedua negara ini harus membentuk undang-undang 

persaingan dengan tujuan untuk mendukung efisiensi ekonomi dan melindungi 

kesejahteraan masyarakatnya. 

Selanjutnya dengan adanya Pasar Bebas MEA yang telah berlaku sejak 

tahun 2015, ASEAN melalui kelembagaan AEGC yang telah menetapkan acuan 

kebijakan persaingan untuk setiap negara anggota ASEAN yaitu ASEAN 

Regional Guidelines on Competition Policy 2010, telah membuat ruang lingkup 

kebijakan persaingan atau hal-hal yang dilarang dalam persaingan usaha, yaitu 

Larangan Perjanjian anti-kompetitif, Larangan Penyalahgunaan Posisi dominan, 

dan Larangan Merger Anti kompetitif. 
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Ruang lingkup kebijakan tersebut sejatinya telah diatur terlebih dahulu 

oleh Indonesia dan Singapura, mengingat hukum persaingan usaha di Indonesia 

dan Singapura lahir terlebih dahulu yaitu pada tahun 1999 dan 2004 dibandingkan 

dengan dibentuknya pedoman Competition Policy MEA pada tahun 2010. Baik 

Indonesia maupun Singapura, sama-sama mengatur tentang 3 ruang lingkup 

kebijakan persaingan tersebut. 

a. Larangan Perjanjian anti-kompetitif 

Indonesia mengatur mengenai Perjanjian yang dilarang, yang terdapat 

dalam UU No.5 Tahun 1999 Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Yang mana 

didalamnya dikategorikan menjadi 10 jenis perjanjian yang dilarang, seperti 

oligopoly, diskriminasi harga, penetapan harga, pembagian wilayah, 

pemboikotan, kartel, trust, integrasi vertikal, perjanjian tertutup dan perjanjian 

dengan pihak luar negeri.  

Kemudian Singapura dalam Section 34 Competition Act juga melarang 

Perjanjian, Keputusan, dan Praktek-praktek yang anti-kompetitif atau yang 

merupakan persetujuan antar pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing lainnya 

untuk mencegah, membatasi atau mendistorsi kompetisi. Termasuk 

didalamnya adalah Price Fixing, Kartel, persengkongkolan, Pembagian 

Wilayah, dan perlakuan diskriminatif.  

Salah satu contoh persamaan yang dimiliki oleh KPPU dan CCS, yaitu 

dalam hal menyikapi Price Fixing sebagai salah satu jenis kegiatan yang 

dikategorikan dalam perjanjian yang dilarang yang dapat dikecualikan. Hal 

tersebut terdapat didalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 5 tahun 1999 yang 

menyebutkan bahwa Price Fixing tidak dilarang sepanjang hal tersebut tidak 
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menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dengan pesaing-pesaing 

bisnisnya. Pengecualian terhadap Price Fixing tersebut juga diatur dalam 

Competition Act. 

Selanjutnya, masih dalam kategori perjanjian yang dilarang, terdapat 

perbedaan antara Indonesia dengan Singapura, yaitu dalam hal pengkategorian 

kegiatan Integrasi Vertikal. Di Indonesia, Integrasi Vertikal dikategorikan 

sebagai salah satu jenis kegiatan yang termasuk di dalam perjanjian yang 

dilarang, akan tetapi di Singapura Integrasi vertikal tidak dikategorikan 

sebagai salah satu jenis kegiatan yang ditermasuk di dalam perjanjian yang 

dilarang. Untuk menengahi perbedaan ini, perlu melihat kembali pedoman 

kebijakan persaingan ASEAN sebagai acuan. Dalam ASEAN Regional 

Guidelines on Competition Policy 2010, Perjanjian Vertikal dikategorikan 

sebagai salah satu jenis Perjanjian yang dilarang. Hal tersebut terlihat dalam 

Chapter 3, Section 2, yang menjelaskan mengenai pengertian Perjanjian 

Vertikal yang termasuk dalam salah satu jenis perjanjian yang dilarang, yang 

mana berbunyi : 

“Vertical agreement” means an agreement entered into between two or  

more enterprises, each of which operates, for the purposes of the agreement, 

at a different level of the production or distribution chain, and relating to the 

conditions under which the parties may purchase, sell or resell certain goods 

or services (e.g., distribution agreements, agency agreements and franchising 

agreements are vertical agreements). 

Perbedaan kebijakan seperti inilah yang nantinya dikhawatirkan akan 

menyulitkan dan membingungkan jika terjadi suatu sengketa apabila tidak 

segera disinkronkan, khususnya jika terjadi sengketa transnasional dalam 

pasar bebas MEA. Akan tetapi dengan adanya pedoman kebijakan persaingan 
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ASEAN tersebut, seharusnya sudah dapat untuk mengakomodir perbedaan 

tersebut. 

b. Larangan Penyalahgunaan Posisi dominan 

Sesungguhnya di Indonesia, dominasi dibedakan menjadi dua, yaitu 

monopoli dan penyalahgunan posisi dominan. Keadaan yang dilarang dari 

monopoli adalah mengontrol produksi, pasar, atau perolehan barang dan jasa, 

sedangkan penyalahgunaan posisi dominan di Indonesia diatur dalam UU 

No.5 Tahun 1999 Pasal 25 sampai dengan Pasal 29. Yang mana 

penyalahgunaan posisi dominan tersebut adalah keadaan mengontrol lebih dari 

50 persen pasar yang bersangkutan. Keadaan ini dapat timbul melalui posisi 

dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham, penggabungan, peleburan, serta 

pengambilalihan saham.  

 Sedangkan Singapura, dalam Competition Act nya hanya mengatur satu 

macam jenis dominasi, yaitu penyalahgunaan posisi dominan. Yang diatur 

dalam Section 47 Competition Act, yaitu suatu keadaan dominasi yang dapat 

timbul akibat dari predatory pricing, memberikan pelaku usaha lainnya 

halangan untuk masuk kedalam pasar, dan tying agreement. 

c. Larangan Merger Anti kompetitif. 

Dalam ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy 2010 

menyebutkan bahwa sejatinya Merger mengacu pada keadaan dimana 

bergabungnya dua atau lebih usaha yang sebelumnya berdiri sendiri. Keadaan 

tersebut juga mencakup transaksi antara dua perusahaan secara hukum 

bergabung menjadi satu (merger), salah satu perusahaan mengambil alih 

kendali dari keseluruhan atau sebagian yang lainnya (takeovers / acquisitions), 
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dua atau lebih perusahaan memperoleh pengendalian bersama atas perusahaan 

lain (joint ventures), dan transaksi lain, dimana satu atau lebih perusahan 

mengambil kontrol atas satu atau lebih perusahaan lainnya. Akan tetapi, tidak 

semua merger menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Banyak juga 

praktik merger yang baik dan pro-kompetitif, karena sejatinya kegiatan merger 

ini bersifat positif jika dilakukan dengan sehat, karena dapat meningkatkan 

tingkat persaingan. 

Dalam Competition Act Section 54 juga mengatur mengenai Merger yang 

substansial mengurangi kompetisi. CCS akan menilai apakah merger tersebut 

mengarah secara substansial mengurangi kompetisi, misalnya mengakibatkan 

kenaikan harga di atas tingkatan yang berlaku umum, menurunkan kualitas, 

dan/atau mengurangi pilihan produk dan layanan bagi konsumen.
55

 

Di Indonesia, Merger ini merupakan salah satu jenis kategori dalam 

kegiatan atau tindakan yang dilarang. Kegiatan atau tindakan yang dilarang 

tersebut diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 UU No. 5 tahun 1999, 

yang mana dibagi menjadi 4 kategori yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan 

pasar, dan persengkongkolan. 

Dalam hal timing dilakukannya notifikasi Merger, CCS memberlakukan 

sistem voluntary notification. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang akan 

melakukan merger tidak diharuskan untuk memberitahukan CCS mengenai 

merger yang dilakukannya tetapi harus melakukan penilaian terhadap diri 

mereka sendiri. Jika mereka khawatir akan melanggar Competition Act, 
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mereka harus memberitahu CCS mengenai merger yang dilakukannya. 

Kemudian CCS akan menentukan apakah merger tersebut secara substansial 

akan mengurangi persaingan atau tidak dan CCS akan mempublikasikan 

keputusannya.
56

 

Berbeda dengan KPPU, KPPU memberlakukan sistem post notification. 

Dalam sistem post notification tersebut, perusahaan akan melakukan merger 

terlebih dahulu, setelah itu baru dilaporkan ke KPPU. Kemudian, KPPU 

nantinya akan menilai apakah merger tersebut dapat menimbulkan praktek 

monopoli atau tidak. Selain itu KPPU juga memberlakukan sistem mandatory 

notification, jadi apabila ditemukan perusahaan yang tidak melaporkan 

kegiatan mergernya pada KPPU maka perusahaan tersebut akan dikenakan 

sanksi. Perbedaan dalam hal timing dilakukannya notifikasi Merger ini 

sesungguhnya tidak berpengaruh cukup besar dalam analisis merger, karena 

dalam ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy 2010 juga 

membagi timing dilakukannya notifikasi Merger tersebut kedalam 2 jenis 

pilihan, yaitu secara sukarela atau secara wajib.  

2. Analisis Struktur Organisasi 

KPPU berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 bertanggung jawab kepada 

Presiden, dan CCS berdasarkan Competition Act bertanggung jawab kepada 

Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura. Perbedaan pertanggung 

jawaban ini turut mempengaruhi struktur dibawahnya.  
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Berdasarkan Perkom No. 1 tahun 2014 yang telah diubah menjadi Perkom 

No.5 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha. KPPU memiliki struktur organisasi sebagai berikut Komisioner, 

Sekretariat Jenderal, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Penegakan 

Hukum, Satuan Pengawas Internal, Kantor Perwakilan Daerah, Kelompok Kerja, 

Kelompok Staf Ahli, Kelompok Jabatan Fungsional. 

Sedangkan Singapura berdasarkan Competition Act, sebagaimana yang 

tercantum dalam the First Schedule memiliki struktur organisasi sebagai berikut 

Chairman and Commision Member, Chief Executive, Assistant Chief Executive, 

Director Legal, Director Enforcement, Director Corporate Affairs, Director 

International and Strategic Planning, Director Bussines and Economic, Senior 

Direcor Policy and Market, Senior Principal Economics. 

KPPU terdiri dari sembilan anggota Komisioner yang diangkat Presiden 

atas persetujuan DPR. Ketua dan Wakil Ketua KPPU dipilih dan diangkat dari 

dan oleh anggota Komisioner. KPPU juga didukung oleh sebuah Sekretariat 

dengan pimpinan dan barisan staf profesional yang tangguh seperti Biro 

Perencanaan dan Keuangan yang terdiri atas Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

dan Bagian Keuangan dan Akuntansi. Kemudian Biro Hukum, Hubungan 

Masyarakat, dan Kerja sama, yang terdiri atas Bagian Hukum, Bagian Hubungan 

Masyarakat, Bagian Kerja Sama dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri. 

Kemudian Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, yang terdiri atas Bagian 

Organisasi, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian 
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Kesejahteraan Pegawai, Bagian Umum, dan Bagian Tata Usaha Serta Unit Data 

dan Informasi. 

Sedangkan Singapura, sama halnya seperti KPPU, CCS terdiri dari 

sembilan anggota Komisioner. Akan tetapi dalam CCS ke Sembilan komisioner 

tersebut diangkat oleh Menteri, dan diketuai (chairman) oleh Menteri. CCS 

memiliki Ketua Pelaksana (chief Executive) CCS dan Wakil Ketua dipilih yang 

diangkat dari dan oleh anggota Komisioner. Dapat terlihat dari Bagan yang 

terlampir bahwa Struktur keorganisasian KPPU lebih besar dan terperinci 

dibandingkan dengan struktur keorganisasian CCS. 

3. Analisis Tugas dan Kewenangan 

Setiap Lembaga Pengawas Persaingan Usaha yang ada di setiap negara 

tentu mempunyai ciri khas tersendiri dan berbeda-beda baik dalam praktik 

maupun pemahamannya antara satu negara dengan negara lain, sama juga halnya 

dengan yang ada di Indonesia dan Singapura. Meskipun banyak juga ditemukan 

persamaan antara keduanya. 

Berdasarkan tugasnya, Lembaga Pengawas Persaingan Usaha Indonesia 

yaitu KPPU dalam Pasal 35 UU No. 5 tahun 1999 KPPU memiliki tugas untuk 

melakukan penilaian terhadap perjanjian anti-kompetitif, melakukan penilaian 

terhadap kegiatan atau tindakan anti-kompetitif, melakukan penilaian terhadap 

penyalahgunaan posisi dominan, mengambil tindakan sesuai kewenangannya, 

memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah dalam 

persaingan usaha, menyusun pedoman dan publikasi, serta memberikan laporan 

hasil kerja kepada Presiden.  
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Kemudian Lembaga Pengawas Persaingan Usaha Singapura, yaitu CCS 

dalam Pasal 6 Competition Act pada intinya memberikan CCS tugas untuk 

mempertahankan, mengusahakan, mendukung, dan mengontrol perilaku pasar di 

Singapura agar tetap efisien dalam menjalankan keseluruhan produktifitas, 

inovasi, dan daya saing pasar, menjalankan kewenangannya untuk melakukan 

penyelidikan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran atas Competition Act, 

membuat pedoman dan putusan-putusan, bertindak sebagai perwakilan 

pemerintah dalam masalah persaingan, memberikan nasihat kepada pemerintah 

atau otoritas publik lainnya terkait dengan masalah persaingan serta menjalankan 

fungsi lainnya. 

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya tersebut Lembaga Pengawas 

Persaingan Usaha sejatinya memiliki sejumlah kewenangan yang akan 

dikemukakan pada uraian berikut : 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, 

kewenangan KPPU tidak hanya menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari 

pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan 

curang, tetapi proaktif berwenang untuk melakukan penelitian, melakukan 

penyidikan dan/atau pemeriksaan, menyimpulkan hasilnya, memanggil pelaku 

usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, 

meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti serta 

menilai dokumen dan alat bukti lain, memutus dan menetapkan, serta 

menjatuhkan sanksi tindakan administratif.
57
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Terhadap ketentuan-ketentuan dalam Competition Act Singapura, CCS 

dapat menjalankan kegiatannya berdasarkan wewenangnya yang menurutnya 

menguntungkan, penting, dan tepat 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 yang tercantum dalam Second 

Schedule. Kewenangan CCS sebagaimana tercantum dalam Second Schedule 

tersebut antara lain mencakup melakukan penyelidikan yang dianggapnya penting 

untuk menegakkan hukum persaingan dan meminta siapa saja agar menyediakan 

informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam hukum 

persaingan.
58

 

Jika dibandingkan kewenangan CCS dengan kewenangan serupa yang 

dimiliki oleh KPPU guna penyelidikan dan pemeriksaan, wewenang KPPU hanya 

untuk mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain. 

Kewenangan KPPU tersebut tidak memuat rambu-rambu sebagaimana 

kewenangan CCS yang terdapat dalam Competition Act 2004 yang lebih luas dan 

lebih terperinci. Misalnya, berdasarkan  Pasal  64  ayat  (1)  Competition  Act  

2004,  pejabat  penyelidik  ataupun pengawas dari CCS dapat memasuki rumah 

tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau dapat melakukan penggeledahan jika  

penyidik  mempunyai  alasan  yang  masuk  akal  untuk  curiga  bahwa rumah 

tersebut adalah atau telah berisi perjanjian yang sedang diselidiki dan penyidik 

dapat meminta informasi yang disimpan dalam bentuk elektronik dan dapat 
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diakses dari rumah tersebut yang menurut penyidik dan pengawas berkaitan 

dengan segala hal yang relevan dengan penyelidikan. 

Dalam hal tidak memiliki wewenang sebagaimana yang dimiliki oleh CCS 

untuk dapat melakukan penggeledahan, dapat menyebabkan kerancuan bagi 

KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha dibandingkan dengan CCS, 

walaupun KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan namun 

KPPU tidak berwenang melakukan penggeledahan secara mandiri terhadap pelaku 

usaha yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 tahun 1999. 

Meskipun selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha No. 1 tahun 2010 tentang Tata Cara  Penanganan Perkara dalam 

ketentuannya disebutkan bahwa komisi dapat melakukan kerja sama dengan 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penggeledahan 

dan/atau penyitaan surat dan/atau dokumen, namun tetap saja KPPU tidak dapat 

melakukan penggeledahan sendiri tanpa kerja sama dengan Penyidik Kepolisian 

Republik Indonesia.
59

 

Kemudian di Singapura lembaga sejenis KPPU dan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) dijalankan oleh satu lembaga yaitu CCS, sedangkan 

di Indonesia KPPU dan BPSK dipegang oleh lembaga khusus yang berbeda. Hal 

ini menyebabkan kewenangan yang dimiliki oleh CCS lebih luas dibandingkan 

dengan kewenangan KPPU yang hanya kewenangan dalam penegakan hukum 

persaingan usaha saja. 
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Selanjutnya KPPU ditugaskan untuk memberikan saran dan pertimbangan 

terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat, serta menyusun pedoman dan atau publikasi yang 

berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat. Sama halnya seperti KPPU, CCS 

juga memiliki tugas untuk memberikan nasihat kepada Pemerintah atau otoritas 

publik lainnya dalam kepentingan dan kebijakan nasional terkait dengan masalah 

persaingan usaha. Selain itu, CCS juga memiliki tugas untuk bertindak secara 

internasional sebagai badan perwakilan nasional Singapura sehubungan dengan 

masalah persaingan. 

Hal ini memberikan tanggung jawab kepada KPPU dan CCS untuk 

bertindak aktif untuk mempengaruhi kebijakan Pemerintah dalam membuat 

peraturan yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan tidak 

sehat. Selain menjalankan tugas utama untuk mencegah terjadinya perjanjian dan 

kegiatan yang anti kompetitif, Kedua lembaga tersebut juga menjalankan peran 

penasihat kebijakan (policy advisory) terhadap kebijakan pemerintah yang 

mempengaruhi persaingan usaha. Peran sebagai penasihat kebijakan ini sangat 

strategis dikaitkan dengan upaya menciptakan persaingan usaha sehat.  

Terlebih jika kaitannya seperti tugas yang dimiliki oleh CCS yaitu dalam 

hal memiliki wewenang untuk dapat bertindak secara internasional sebagai badan 

perwakilan nasional sehubungan dengan masalah persaingan. Hal ini sangat 

penting khususnya dalam era pasar bebas MEA sekarang ini, karena hal tersebut 

berkaitan dengan peran lembaga dalam mengawasi persaingan dalam perdagangan 

bebas, sebab kedepannya jika ditidak dilakukan pengawasan secara lebih luas 

dikhawatirkan masalah dan sengketa yang timbul akan lebih kompleks nantinya. 
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Hal ini juga merupakan salah satu amanah yang diberikan oleh ASEAN 

Regional Guidelines on Competition Policy 2010 kepada setiap lembaga 

pengawas persaingan di negara anggota ASEAN untuk dapat bertindak secara 

internasional sebagai lembaga atau perwakilan dari negara dalam hal persaingan 

internasional. 

Dalam hal pertanggungjawaban lembaga seperti yang telah disinggung 

sebelumnya, kedua lembaga ini pun memiliki perbedaan. Dimulai dari KPPU 

berdasarkan Pasal 30 huruf c berbunyi ―KPPU bertanggung jawab kepada 

Presiden‖. Kemudian hal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 35 huruf g, KPPU 

diberi tugas untuk memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU 

kepada Presiden dan DPR. Lebih dari itu Presiden Republik Indonesia saat itu 

secara eksplisit juga kembali menegaskan tentang tanggung jawab KPPU kepada 

Presiden tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Keppres No. 75 Tahun 1999 

tertanggal 8 Juli 1999. Hal ini merupakan penegasan secara formal bahwa KPPU 

merupakan lembaga yang independen yang wewenangnya bebas dari intervensi 

pihak manapun, salah satunya yaitu kewajiban pemerintah untuk tidak 

mempengaruhi KPPU dalam menerapkan undang-undang. Penekanan ini 

menunjukkan pentingnya arti kebebasan KPPU, dan kebebasan KPPU tersebut 

juga diakui oleh DPR. KPPU tidak hanya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan 

pemerintah, tetapi juga dari pengaruh pihak lain, seperti misalnya lembaga 

kemasyarakatan atau kelompok masyarakat yang memegang kekuasaan keuangan 

atau ekonomi. Kemandirian KPPU yang termuat dalam Undang-undang tersebut 

adalah hak istimewa yang diperlukan untuk dapat melaksanakan undang-undang 

secara efisien, dan dengan demikian KPPU berkewajiban untuk memelihara 
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ketidaktergantungan tersebut dan tidak dapat membuka diri terhadap pengaruh 

dari luar.
60

 Kewajiban KPPU untuk memberi laporan kepada Presiden dan DPR 

tersebut tetap membebaskan KPPU dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, 

sehingga kewajiban tersebut semata-mata merupakan pelaksanaan prinsip 

administrasi yang baik.
61

 

Sedangkan Singapura berdasarkan Competition Act CCS bertanggung 

jawab kepada Menteri Perdagangan dan Industri di Singapura, karena CCS 

merupakan lembaga dibawah Kementerian Perdagangan dan Industri di 

Singapura. Selain itu CCS juga berada dibawah kendali Menteri Keuangan.  

Dalam hal penanganan perkara persaingan, pertanggung jawaban lembaga 

ini tidak mempengaruhi kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing komisi, 

KPPU sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden, yang seolah-olah memiliki kewenangan yang begitu luar biasa faktanya 

saat ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan secara 

mandiri seperti kewenangan yang dimiliki oleh CCS. 

Selanjutnya mengenai Dewan Banding yang dapat diajukan keberatan atas 

putusan CCS maupun putusan KPPU. Terhadap putusan KPPU dapat diajukan 

keberatan dan/atau banding ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut terlihat pada 

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1999 menyatakan bahwa ―pengadilan 

negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 44 

ayat (2), dalam waktu 14 hari sejak diterimanya keberatan tersebut‖  
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 Kemudian, terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dimintakan 

kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan, di Singapura dikenal suatu lembaga 

banding persaingan usaha yang khusus menangani keberatan dan/atau banding 

atas putusan CCS, yaitu Competition Appeal Board (CAB). Dan atas putusan 

CAB dapat diajukan banding kepada High Court dan Kasasi ke Court of Appeal. 

Berdasarkan Pasal 73 Competition Act  CAB memiliki semua kewenangan 

sebagaimana yang dimiliki oleh CCS. Berbeda dengan KPPU yang memiliki 

batasan atas intervensi badan peradilan (Pengadilan Negeri) atas putusan KPPU. 

Karena hal tersebut adalah bentuk respek dan penghormatan atas putusan KPPU 

sebagai lembaga quasi judicial yang putusannya bersifat eksekutorial.
62

  Terkait 

dengan itu bahwa badan peradilan hanya dapat melakukan intervensi atas putusan 

KPPU, dengan alasan : pertama, putusan yang dijatuhkan oleh KPPU sama sekali 

tidak memiliki hubungan rasional dengan pelanggaran hukum yang dilakukan, 

dan kedua, putusan KPPU atas perkara persaingan itu sumir dan tidak tepat 

penerapan hukumnya. 

Perbedaan kedua dewan banding ini terletak pada putusan banding yang 

dihasilkan. Pengadilan Negeri memiliki kewajiban untuk memberikan pengakuan 

respek dan hormat terhadap kesimpulan yang telah diambil oleh KPPU, maka 

Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa keberatan pelaku usaha, dalam 

arti untuk me-review proses pemeriksaan dan kesimpulan KPPU, memeriksa dasar 

kesimpulan KPPU, atau menguatkan putusan KPPU.  
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Sedangkan CAB berdasarkan wewenang yang dimilikinya, dapat untuk 

menerima atau menolak seluruhnya maupun sebagian putusan CCS yang diajukan 

banding dan dapat merubah jumlah hukuman denda. Kemudian putusan banding 

tersebut memiliki akibat yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama 

sebagaimana CCS dalam melakukan eksekusinya. Kewenangan CAB itu 

dimaksudkan untuk meninjau ulang seluruh putusan CCS dalam penanganan 

perkara, karena dikhawatirkan CCS melakukan kesalahan dalam memutus perkara 

tersebut. 

 Dalam hal kewenangan dewan banding kedua lembaga ini yang telah 

dijelaskan sebelumnya, perbedaan yang ada tidak menyebabkan berkurangnya 

kewenangan baik CCS maupun KPPU sebagai lembaga judisial atau dengan kata 

lain baik CCS maupun KPPU merupakan lembaga tingkat pertama yang 

menangani perkara Persaingan Usaha. 

Selanjutnya pelanggaran terhadap Competition Act akan mengakibatkan 

dikenakannya sanksi perdata berupa pembayaran denda. Sedangkan di Indonesia 

berdasarkan Pasal 36 UU No. 5 tahun 1999, salah satu wewenang KPPU adalah 

menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-

Undang. Yang termasuk dalam sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) 

UU No. 5 tahun 1999 yaitu penetapan pembatalan perjanjian, perintah untuk 

menghentikan integrasi vertikal, perintah untuk menghentikan kegiatan yang 

terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha 

tidak sehat dan atau merugikan masyarakat, perintah untuk untuk menghentikan 

penyalahgunaan posisi dominan, penetapan pembatalan atas penggabungan atau 

peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham, penetapan pembayaran ganti 



 

 

74 
 

rugi, dan pengenaan denda. Kemudian UU No. 5 tahun 1999 juga mengatur 

mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok. 

Disinilah ditemukan kembali kerancuan mengenai kewenangan yang 

dimiliki oleh KPPU, dalam tugasnya KPPU hanya diberikan kewenangan untuk 

menjatuhkan sanksi administratif,. Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam 

Pasal 49. Aturan ketentuan pidana  di dalam UU No. 5 tahun 1999 tersebut 

menjadi aneh lantaran tidak menyebutkan secara tegas siapa yang berwenang 

melakukan penyelidikan atau penyidikan dalam konteks pidana. Akan lebih baik 

jika UU No. 5 tahun 1999 menegaskan siapa yang berwenang untuk melakukan 

penyelidikan atau penyidikan dalam konteks pidana. Di Singapura, ditegaskan 

bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam Competition Act tidak akan 

berujung secara pidana, kecuali apabila pelaku usaha yang dimintai keterangan 

tidak memberikan dokumen yang diminta untuk pemeriksaan, atau menyediakan 

dokumen palsu. Di luar hal tersebut, pelanggar sendiri tidak akan dikenakan 

sanksi pidana.
63

  

4. Analisis Hubungan dengan Pihak Ketiga 

Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha baik CCS maupun KPPU 

tak terlepas hubungannya dengan pihak lain. Seperti KPPU yang melakukan kerja 

sama dan koordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 

guna pembinaan, operasional, dan tukar menukar informasi.
64

 Dalam hal 

penyelidikan, khususnya penggeledahan KPPU tidak dapat melakukannya secara 

mandiri, atau dengan kata lain KPPU memerlukan kerja sama dengan Penyidik 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penggeledahan dan/atau 

penyitaan surat dan/atau dokumen, hal tersebut terlihat dalam Pasal 35 ayat (2) 

Perkom No. 1 tahun 2010.  

Selanjutnya KPPU juga melakukan kerja sama dan atau kemitraan dengan 

beberapa instansi, diantaranya kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi 

dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta pengawasan praktek monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat, lingkup kerja samanya antara lain pertukaran 

data dan/atau informasi, sistem integritas Nasional dan narasumber dan ahli. Kerja 

sama dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, yaitu kerja sama dan koordinasi 

dalam rangka penegakan hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat, lingkup kerja samanya antara lain permintaan informasi / data, kajian 

atau penelitian, narasumber / tenaga ahli / bantuan hukum, pengembangan sumber 

daya manusia, dan sosialisasi. KPPU juga bekerja sama dengan kementerian, 

lembaga atau instansi terkait, pemerintah daerah dan provinsi, perguruan tinggi, 

LSM dan lain sebagainya dalam hal publikasi, pencegahan, penindakan, serta 

kerja sama lain dalam bidang pendidikan praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat guna menciptakan iklim usaha yang sehat (persaingan 

sempurna). 

Sedangkan di Singapura sejak Desember 2013, telah membentuk suatu 

komunitas yaitu the Community of Practice for Competition and Economic 

Regulations (COPCOMER), yang bertujuan sebagai sebuah kerja sama antar-

lembaga untuk CCS, regulator kompetisi sektoral dan beberapa instansi 

pemerintah lainnya untuk berbagi praktik dan pengalaman terbaiknya dalam 

kompetisi dan masalah regulasi. Melalui komunitas ini, COPCOMER berusaha 
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untuk mendorong adopsi kebijakan peraturan dan persaingan yang efektif 

berdasarkan pengalaman lokal dan praktik terbaik internasional. 

Bersama-sama dengan the Civil Service College dan the Public Service 

Division (di bawah Kantor Perdana Menteri), CCS memfasilitasi kegiatan rutin 

untuk COPCOMER, yang meliputi: 

a. Regulators’ Lunch – Setiap tahun, COPCOMER menyatukan perwakilan 

tingkat tinggi dari setiap lembaga COPCOMER untuk membahas masalah 

kompetisi yang terbaru atau yang terpenting yang muncul dan masalah 

regulasi yang sedang dihadapi Singapura. 

b. Seminar - seminar setengah hari yang diselenggarakan dua tahun sekali 

untuk instansi pemerintah yang berbeda untuk berbagi pengalaman mereka 

pada masalah kompetisi dan regulasi yang sedang terjadi di Singapura. 

c. Newsletter – surat kabar ini diedarkan untuk meningkatkan kesadaran 

tentang komponen utama dari kompetisi dan perkembangan peraturan 

asing. 

d. Trainings – pelatihan khusus yang disusun untuk membekali petugas 

dengan pengetahuan teknis dan keahlian untuk melakukan analisis dan 

penilaian terhadap Competition policy maupun masalah regulasi. 

Anggota dari COPCOMER ini diantaranya Civil Aviation Authority of 

Singapore (CAAS), Competition Commission of Singapore (CCS), Civil Service 

College (CSC), Energy Market Authority (EMA), Infocomm Development 

Authority of Singapore (IDA), Land Transport Authority (LTA), Monetary 

Authority of Singapore (MAS), Media Development Authority of Singapore 
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(MDA), Maritime and Port Authority of Singapore (MPA), Ministry of Trade and 

Industry (MTI), Public Service Division (PSD), Singapore Police Force (SPF), 

Singapore Tourism Board (STB), Ministry of Transport (MOT), dan lembaga atau 

instansi terkait lainnya
65

. 

Dengan demikian berkaitan dengan MEA, penulis berpendapat bahwa 

kebijakan persaingan usaha dalam penanganan perkara kembali pada hukun 

nasional masing-masing negara. Pedoman MEA hanya digunakan sebagai acuan 

saja bila terdapat sengketa transnasional dalam perkara persaingan usaha yang 

tidak mencapai titik temu, maka dari itulah penting bagi kita untuk berkenalan 

dengan kebijakan dan hukum negara lain, terutama yang berkaitan dengan pasar 

bebas MEA, salah satunya adalah kebijakan persaingan usaha. 
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