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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, Penulis menarik 

kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian 

pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut: 

1. Negara Indonesia dan Singapura sama-sama memiliki aturan larangan 

terhadap perjanjian penetapan harga. Larangan tersebut di Indonesia diatur 

dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999, sedangkan di 

Singapura diatur dalam Bagian Pasal 34 khususnya ayat (2a) UU 

Persaingan 2004. Larangan perjanjian penetapan harga baik di Indonesia 

maupun Singapura memiliki persamaan juga perbedaan diantaranya 

ditinjau dari ketentuan umum perjanjian, jenis-jenis perjanjian penetapan 

harga yang dilarang, pendekatan larangan yang digunakan, dan 

pengecualian yang diatur oleh undang-undangnya. Ditinjau dari ketentuan 

umum perjanjian, Indonesia dan Singapura memiliki pengaturan yang 

sama dimana perjanjian tersebut dapat berbentuk tertulis maupun lisan, 

hanya saja Singapura lebih menjelaskan secara rinci pengertian dari 

perjanjian yang dimaksud pada UU Persaingan 2004. Ditinjau dari jenis-

jenis perjanjian penetapan harga yang dilarang, Indonesia membagi jenis 

perjanjian menjadi 4 berdasarkan lingkup strategi atau teknik pada praktik 

umumnya, antara lain larangan perjanjian penetapan harga antarpelaku 

usaha (price fixing), penetapan harga yang berbeda (price discrimination), 

penetapan harga di bawah pasar (predatory pricing), dan penetapan harga 
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jual kembali (resale price maintenance). Sedangkan Singapura 

mengkategorikan jenis perjanjian tersebut berdasarkan sifat yakni 

penetapan harga secara langsung (direct price fixing) dan tidak langsung 

(indirect price fixing). Ditinjau dari jenis pendekatan yang digunakan 

dalam larangan penetapan harga Indonesia menggunakan pendekatan 

perse illegal dan rule of reason, sedangkan penggunaan istilah pendekatan 

di Singapura adalah berbeda namun memiliki maksud yang sama, yakni 

Singapura menggunakan pendekatan perse illegal yang oleh negaranya 

sendiri menyebutkan dengan “by their very nature, be regarded as 

restricting competition appreciably” pada larangan perjanjian penetapan 

harga secara langsung dan tidak langsung.  Ditinjau dari segi pengecualian, 

di Indonesia dan Singapura pada dasarnya memiliki pengaturan yang sama 

dan hanya terdapat sedikit perbedaan dimana Indonesia tidak menyebutkan 

aturan pengecualian terhadap perjanjian yang secara langsung terkait dan 

diperlukan untuk pelaksanaan merger sedangkan Singapura tidak 

menyebutkan pengecualian perjanjian berkaitan dengan ekspor. 

2. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan perjanjian 

penetapan harga dalam penelitian ini ditinjau dari segi ketentuan sanksi 

yang diatur dalam undang-undang dan dari langkah mengaplikasikan 

sanksi kepada pelaku usaha. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha 

yang melakukan perjanjian penetapan harga ditinjau dari jenis-jenis sanksi 

yang diatur UU No. 5 Tahun 1999, terdiri dari 3 jenis sanksi yaitu sanksi 

administratif, sanksi pidana, dan pidana tambahan. Sanksi adminitratif 
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tersebut berupa penetapan pembatalan perjanjian, perintah kepada pelaku 

usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat, penetapan ganti rugi dan pengenaan denda 

serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 

setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). 

Sanksi pidana tersebut berupa ancaman pidana denda serendah-rendahnya 

Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 

25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan 

pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. Sanksi pidana tambahan 

tersebut antara lain pencabutan izin usaha dan penghentian kegiatan atau 

tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. 

Sedangkan di Singapura, UU Persaingan 2004 mengatur adanya sanksi 

administratif yakni perintah kepada pelaku usaha untuk mengubah atau 

membatalkan perjanjian tersebut, memerintah orang yang bersangkutan 

untuk menghentikan perbuatan dan/atau memberlakukan denda kepada 

pelaku usaha pelanggar. 

3. Ditinjau dari segi ketentuan sanksi dan langkah-langkah mengaplikasikan 

sanksi kepada pelaku usaha, negara Singapura memiliki aturan (sistem) 

lebih baik dalam mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha yang 

melanggar larangan perjanjian penetapan harga. 

B. Keterbatasan 

Dalam menyusun penelitian dalam skripsi ini, Penulis menemui beberapa 

kendala, antara lain : 
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1. Keterbatasan sumber buku, dimana buku-buku mengenai persaingan usaha 

di Indonesia tidak banyak yang membahas secara rinci mengenai aturan-

aturan yang dilarang. Demikian juga, terdapat keterbatasan sumber buku 

yang membahas mengenai persaingan usaha di Singapura. Hal tersebut 

cukup menjadi kendala bagi Penulis dalam melakukan penelitian ini. 

2. Keterbatasan waktu, dimana penelitian ini menggunakan metode 

perbandingan hukum dilakukan dengan memperbandingkan ketentuan 

hukum nasional di Indonesia dan Singapura. Penulis harus menyediakan 

waktu lebih untuk mempelajari ketentuan hukum nasional negara 

Singapura. 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian sebagai jawaban atas 

permasalahan yang diteliti, maka peneliti memberikan saran kepada 

Pemerintah Negara Indonesia yaitu disarankan agar : 

1. Mengamandemen ketentuan-ketentuan mengenai jumlah sanksi denda 

yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar UU No. 5 Tahun 

1999. 

2. Mengaplikasikan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Tindakan Administratif sesuai ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 

dalam setiap putusan perkara persaingan usaha. Sehingga terdapat 

kejelasan mengenai dasar alasan dan perhitungan Komisi atau Majelis atas 

pengenaan suatu sanksi denda kepada pelaku usaha yang melanggar UU 

No. 5 Tahun 1999. 
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