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Lampiran 5 

Tabel Perbandingan Kebijakan Persaingan Usaha antara CCS Singapura dan 

KPPU Indonesia. 

No Indikator 

Pembanding 

Singapura Indonesia 

1 Dasar Hukum The Competition Act 2004 UU No. 5 tahun 1999 tentang 

larangan praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat 

2 Hal Substantif 

yang dilarang 

1. perjanjian anti-persaingan, 

keputusan dan praktek (bagian 

34 dari undang-undang); 

2. penyalahgunaan posisi dominan 

(bagian 47 dari undang-

undang); dan  

3. merger yang substansial 

mengurangi kompetisi (bagian 

34 dari undang-undang). 

1. Perjanjian yang dilarang (bab 3 

dari undang-undang); 

2. Kegiatan yang dilarang (bab 4 

dari undang-undang); 

3. Posisi dominan (bab 5 dari 

undang-undang). 

 

3 Lembaga Competition Commission of 

Singapore (CCS) 

Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU) 

4 Tugas Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) 

fungsi dan tugas CCS meliputi : 

a. mempertahankan  dan  

mengusahakan  perilaku  pasar  

yang  efisien  dan 

mempromosikan keseluruhan 

produktivitas, inovasi dan daya 

saing pasar di Singapura; 

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  

Berdasarkan Pasal 35 tugas 

KPPU meliputi : 

a. melakukan penilaian terhadap 

perjanjian yang dapat 

mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat; 

b. melakukan penilaian terhadap 

kegiatan usaha dan atau 

tindakan pelaku usaha yang 

dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli 

dan atau persaingan usaha 

tidak sehat; 

c. melakukan penilaian terhadap 

ada atau tidak adanya 

penyalahgunaan posisi 

dominan yang dapat 

mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat; 

d. mengambil tindakan sesuai 

dengan wewenang Komisi; 

e. memberikan saran dan 

pertimbangan terhadap 

kebijakan Pemerintah yang 

berkaitan dengan praktek 

monopoli dan atau persaingan 
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nasional  terkait  dengan  

masalah  persaingan pada 

umumnya; 

g. menjalankan  fungsi  lainnya  

atau  melaksanakan  tugas  

lainnya  yang dibebankan 

kepada CCS atau oleh 

peraturan tertulis lainnya.  

usaha tidak sehat; 

f. menyusun pedoman dan atau 

publikasi yang berkaitan 

dengan Undang-undang ini; 

g. memberikan laporan secara 

berkala atas hasil kerja Komisi 

kepada Presiden dan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

5 Kewenangan Berasarkan Undang-undang 

persaingan singapura kewenangan 

CCS meliputi : 

1. Kekuasaan untuk meminta 

dokumen atau informasi 

2. Kekuasaan untuk menyelidiki 

3. Kekuatan ketika melakukan 

investigasi 

4. Kekuatan untuk memasuki 

tempat tanpa surat perintah 

5. menggugat dan digugat; 

6. memperoleh, memiliki, 

memegang dan mengembangkan 

atau membuang kekayaan, baik 

yang bergerak maupun yang 

tidak bergerak; dan 

7. melakukan dan menjalankan 

beberapa tindakan atau hal-hal 

lain sebagai badan hukum yang 

secara sah dapat lakukan dan 

jalankan. 

 

Selain itu dalam memasuki rumah, 

pejabat penyelidik atau pengawas 

CCS dapat: 

a. membawa peralatan yang 

menurutnya penting; 

b. meminta siapa saja untuk 

berada dalam rumah tersebut 

(i) untuk membuat dokumen  

yang  menurutnya  penting  

terkait  dengan  segala  sesuatu  

yang relevan  dengan  

penyelidikan;  dan  (ii)  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 

Berdasarkan pasal 36, wewenang 

KPPU meliputi : 

1. menerima laporan dari 

masyarakat dan atau dari 

pelaku usaha tentang dugaan 

terjadinya praktek monopoli 

dan atau persaingan usaha 

tidak sehat; 

2. melakukan penelitian tentang 

dugaan adanya kegiatan usaha 

dan atau tindakan pelaku 

usaha yang dapat 

mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat; 

3. melakukan penyelidikan dan 

atau pemeriksaan terhadap 

kasus dugaan praktek 

monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat yang 

dilaporkan oleh masyarakat 

atau oleh pelaku usaha atau 

menghadirkan pelaku usaha, 

saksi, saksi ahli, atau setiap 

orang sebagaimana dimaksud 

huruf e dan huruf f, yang tidak 

bersedia memenuhi panggilan 

Komisi; 

4. meminta keterangan dari 

instansi Pemerintah dalam 

kaitannya dengan penyelidikan 

dan atau pemeriksaan terhadap 

pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan undang-undang ini; 

5. mendapatkan, meneliti, dan 

atau menilai surat, dokumen, 

atau alat bukti lain guna 

penyelidikan dan atau 

pemeriksaan; 

6. memutuskan dan menetapkan 

ada atau tidak adanya kerugian 

di pihak pelaku usaha lain atau 

masyarakat; 

7. memberitahukan putusan 
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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 (i) 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. 

Komisi kepada pelaku usaha 

yang diduga melakukan 

praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat; 

8. menjatuhkan sanksi berupa 

tindakan administratif kepada 

pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan Undang-undang ini. 

6 Pertanggung-

jawaban 

Lembaga 

Karena CCS adalah sebuah 

departemen dibawah kementrian 

perdagangan dan industri di 

singapura, maka CCS bertanggung 

jawab pada menteri perdagangan 

dan industri singapura. 

Berdasarkan pasal 30 ayat 3 

Undang-undang, KPPU 

bertanggung jawab kepada 

Presiden 

7 Dewan Banding 1) the Competition Appeal Board 

(CAB) diberi wewenang untuk 

menangani keberatan / banding 

terhadap putusan CCS 

2) High Court (pengadilan tinggi) 

diberi wewenang untuk 

menangani keberatan atas 

keputusan CAB  

3) Court of Appeal merupakan 

pengadilan terakhir yang diberi 

kewenangan untuk 

menyelesaikan sengketa. 

1. Pengadilan Negeri diberi 

wewenang untuk menangani 

keberatan / banding terhadap 

putusan KPPU; 

2. Mahkamah Agung diberi  

kewenangan  untuk  

menyelesaikan  perkara  

pelanggaran  hukum  

persaingan apabila terjadi 

kasasi terhadap keputusan 

Pengadilan Negeri. 

8 Kewenangan 

Dewan Banding 

 

 

 

Kewenangan yang diberikan 

kepada Competition Appeal Board 

ini antara lain meliputi; 

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; 

Menurut Prof. Ningrum Natasya 

Sirait dalam makalahnya 

“Implementasi dan Tantangan 

Penegakan Hukum Persaingan di 

Indonesia” bahwa fungsi badan 

peradilan terkait putusan KPPU 

adalah  : 

a. Me-Review seluruh proses 

pemeriksaan komisi dalam 

mengambil putusan, tetapi 

tidak mempertimbangkan 
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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); 

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. 

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. 

9 Penanganan 

Perkara 

 

 

 

4 tahapan dalam penanganan 

perkara oleh CCS atas dugaan 

pelanggaran Competition Act yaitu   

a. Informal checks and enquiries / 

Pertanyaan dan pemeriksaan 

informal : 

CCS melakukan pemeriksaan 

informal dan membuat 

pertanyaan informal dengan 

pesaing, pelanggan, dan pihak 

7 tahapan penanganan perkara 

oleh KPPU yaitu : 

1. Penelitian dan Klasifikasi 

Laporan, yang mencakup : 

penyampaian laporan, 

kegiatan penelitian dan 

klarifikasi, hasil penelitian 

dan klarifikasi, dan jangka 

waktu penelitian dan 

klarifikasi. 
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ketiga lainnya untuk 

memperjelas situasi atau 

mendapatkan informasi lebih 

lanjut. 

b. Investigation / Penyidikan : 

CCS akan memulai melakukan 

penyelidikan resmi saat 

Competition Act dilanggar.  

CCS juga dapat untuk 

mengeluarkan pemberitahuan 

untuk meminta pelaku usaha 

untuk memberikan informasi 

dan dokumen.  

CCS juga memiliki wewenang 

untuk memasuki tempat 

(dengan atau tanpa surat 

perintah) untuk mendapatkan 

bukti-bukti yang diperlukan 

dalam bentuk dokumen atau 

informasi.  

Dalam keadaan tertentu CCS 

mungkin perlu untuk menyita 

peralatan, termasuk komputer 

untuk di analisis. 

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 menilai sebelum memutus 

2. Pemberkasan, yang 

mencakup : pemberkasan, 

kegiatan pemberkasan, hasil 

pemberkasan, dan jangka 

waktu pemberkasan. 

3. Gelar Laporan, yang 

mencakup : rapat gelar 

laporan, hasil gelar laporan, 

dan jangka waktu gelar 

laporan. 

4. Pemeriksaan Pendahuluan, 

yang mencakup : tim 

pemeriksa pendahuluan, 

kegiatan pemeriksaan 

pendahuluan, hasil 

pemeriksaan pendahuluan, 

jangka waktu pemeriksaan 

pendahuluan, dan perubahan 

perilaku. 

5. Pemeriksaan Lanjutan tim 

pemeriksa lanjutan, kegiatan 

pemeriksaan lanjutan, hasil 

pemeriksaan lanjutan, dan 

jangka waktu pemeriksaan 

lanjutan. 

6. Sidang Majelis Komisi, yang 

mencakup : majelis komisi, 

sidang majelis komisi, dan 

putusan komisi. 

7. Pelaksanaan Putusan, yang 

mencakup : penyampaian 

petikan putusan, monitoring 

pelaksanaan putusan. 
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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). 

Sumber :  

- UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat 

- The Competition Act 2004 


