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CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH 

S1   Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 

KU1   Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, 

KU3   Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah dalam bidang Persaingan Usaha; 

KK3 
  Mampu mengambil keputusan dalam konteks penyelesaian masalah pengembangan ilmu pengetahuan yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analitik; 

KK8   Mampu memberi saran untuk menentukan alternative penyelesaian masalah yang dituangkan dalam tulisan; 

P2        Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam bidang persaingan usaha. 

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR 



Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menguasai aspek normative dalam hukum persaingan usaha serta mampu memberikan saran 

dalam peneyelesaian perkara dalam hukum persaingan usaha. 

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH 

Matakuliah ini membahas mengenai aspek positif dan negative monopoli, Pendekatan-pendekatan  dalam penegakan hukum persaingan usaha, Gambaran 

singkat Hukum Persaingan Usaha di beberapa negara, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha serta perbandingan 

beberapa kasus persaingan usaha yang ada di beberapa negara. 

 

 

Daftar Referensi: 

 

 

Perte

muan 

Ke- 

Sasaran Pembelajaran/Kemampuan 

Akhir yang Diharapkan 
Topik Kajian/Materi 

Bentuk/Metode/

Strategi 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Indikator/Kriteria Penilaian Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Pembukaan matakuliah (mahasiswa 

menyepakati kontrak perkuliahan) dan 

mahasiswa mampu menguraikan 

sejarah/gambaran umum hukum 

persaingan usaha. 

- Kontrak 

Perkuliahan 

- Sejarah/gambaran 

umum     Hukum 

Persaingan Usaha 

Kuliah 

interaktif 

2x50 

Menit 
- Keaktifan dalam kelas  

- Ketepatan menguraikan 

sejarah hukum persaingan 

usaha 

- Kedisplinan dan sopan 

santun 

5% 

2.  Mahasiswa mampu menjabarkan aspek 

positif dan aspek negative monopoli 

dalam persaingan usaha.  

Aspek positif  dan negatif 

monopoli 

-Kuliah interaktif 

-case study 

2x50 

menit 
- Keaktifan dalam kelas  

- Ketepatan menguraikan 

materi  

- Ketepatan dalam 

menguraikan mekanisme 

5% 



penyelesaian sengketa 

bisnis 

- Kedisplinan dan sopan 

santun 

3. Mahasiswa mampu menguraikan 

pendekatan-pendekatan dalam 

penegakan hukum persaingan usaha 

Pendekatan-pendekatan  

dalam penegakan hukum 

persaingan usaha. 

- Kuliah 

interaktif 

 

2x50 

menit 

- Keaktifan dalam kelas  

- Ketepatan dalam 

menguraikan materi 

- Kedisplinan dan sopan 

santun 

5% 

4. Mahasiswa mampu membedakan 

hukum persaingan usaha di beberapa 

negara. 

Gambaran singkat Hukum 

Persaingan Usaha di 

beberapa negara 

- kuliah 

interaktif 

 

2x50 

Menit 
- Keaktifan dalam kelas  

- Ketepatan dalam 

menguraikan materi. 

- Kedisplinan dan sopan 

santun 

5% 

5. Mahasiswa mampu menguraikan 

macam-macam persaingan usaha 

Oligopoli, penetapan 

harga dan pembagian 

wilayah (disertai kasus-

kasus) 

- Kuliah 

interaktif 

- Case study 

2x50  

menit 

- Keaktifan dalam kelas  

- Ketepatan dalam 

menguraikan penyelesaian  

sengketa bisnis melalui 

negosiasi 

- Kedisplinan dan sopan 

santun 

5% 

6. Mahasiswa mampu menguraikan 

macam-macam persaingan usaha 

Pemboikotan, kartel dan 

trust (disertai kasus-

kasus) 

 

- Kuliah 

interaktif 

 

2x50 

menit 

- Keaktifan dalam kelas  

- Ketepatan dalam 

menguraikan penyelesaian  

sengketa bisnis melalui 

mediasi 

- Kedisplinan dan sopan 

santun 

5% 

7.  Mahasiswa mampu menguraikan 

macam-macam persaingan usaha 

Oligopsoni, integrasi 

vertikal dan perjanjian 

tertutup (disertai kasus-

kasus)  

- Kuliah 

Interaktif 

- Case study 

 

2x50 

menit 

- Keaktifan dalam kelas  

- Ketepatan dalam 

menguraikan penyelesaian  

sengketa bisnis melalui 

mediasi 

- Kedisplinan dan sopan 

5% 



santun 

8. MID TEST Ujian Tertulis 2x50 

Menit 
- Ketepatan dalam menjawab 

soal 

- Kedisplinan  

10% 

9.  Mahasiswa mampu menjabarkan 

kegiatan yang dilarang dalam UU 

Persaingan Usaha 

Monopoli dan monopsoni 

(disertai kasus-kasus) 
- Kuliah interakif 

- Case study 

 

2x50 

Menit 
- Ketepatan dalam menguraikan 

materi 

- Kemampuan bertanya dan 

menyatakan pendapat 

- Kedisplinan dan sopan santun 

5% 

10. 

 

Mahasiswa mampu menjabarbarkan 

kegiatan yang dilarang dalam UU 

Persaingan Usaha 

Penguasaan pasar dan 

persekongkolan (disertai 

kasus-kasus) 

- Kuliah interaktif 

- Case study 

2x50 

Menit  

- Kemampuan menyelesaikan 

masalah 

- Kemampuan mengembangkan 

gagasan  

- Keaktifan dalam diskusi 

5% 

11. Mahasiswa mampu menjabarkan 

penyalahgunaan posisi dominan dalam 

hukum persaingan usaha 

Penyalahgunan posisi 

dominan (disertai kasus-

kasus) 

- Kuliah interaktif  

- case study 

2x50 

Menit 

- Kemampuan menyelesaikan 

kasus  

- Kemampuan mengembangkan 

gagasan 

- Keaktifan dalam diskusi 

5% 

    12. Mahasiswa mampu menjabarkan 

penggabungan, peleburan, dan 

pengambilalihan 

Penggabungan, peleburan 

dan pengambilalihan 

(disertai kasus-kasus) 

- Kuliah interaktif 

- case study 

2x50 

Menit  

- Kemampuan menjawab 

soal  

- Kemampuan 

mengembangkan gagasan  

- Keaktifan dalam kelas 

- Kemampuan 

mengemukakan pertanyaan 

dan menjawab 

5% 

13.  Mahasiswa mampu menjabarkan 

mengenai Komisi Pengawas 

Persaingan usaha dan mampu 

membedakannya dgn organisasi 

persaingan usaha di beberapa negara 

Organisasi KPPU dan 

Perbandingannya dengan 

Organisasi Persaingan 

Usaha di Beberapa 

Negara 

- Kuliah interaktif 

 

2X50 

Menit 

- Kemampuan 

mengembangkan gagasan  

- Keaktifan dalam kelas 

- Kemampuan 

mengemukakan pertanyaan 

dan menjawab 

5% 



14 

 

Mahasiswa mampu menguraikan tata 

cara penanganan perkara dan 

perbandingannya di beberapa negara. 

 

Tata Cara Penanganan 

Perkara dan 

Perbandingannya di 

beberapa negara 

- Kuliah interaktif 

- Case study 

 

2x50 

Menit  

- Kemampuan menjawab 

soal  

- Kemampuan 

mengembangkan gagasan  

- Keaktifan dalam kelas 

- Kemampuan 

mengemukakan pertanyaan 

dan menjawab 

5% 

15 Mahasiswa mampu menguraikan 

pengecualia dalam persaingan usaha 

dan perbandingannya di beberapa 

negara serta kaitan persaingan usaha 

dan perlindungan konsumen dan HKI 

- Pengecualian dalam 

Persaingan Usaha dan 

Perbandingannya di 

Beberapa Negara 

- Kaitan Persaingan 

Usaha dan Perlindunganj 

Kosumen dan HKI 

- Kuliah interaktif 

 

2x50 

Menit 

- Kemampuan menjawab 

soal  

- Kemampuan 

mengembangkan gagasan  

- Keaktifan dalam kelas 

- Kemampuan 

mengemukakan pertanyaan 

dan menjawab 

5% 

16. FINAL TEST Ujian Tulisan 2x50 

Menit  
- Ketepatan menjawab soal 

- Kejujuran mengerjakan soal 

ujian 

20% 

 

 

 

 

 


