
EDISI 29  n  2011 www.kppu.go.id

Zuhal
Rektor Universitas Al Azhar

Indonesia

Agustinus Prasetyantoko
Pengamat Daya Saing - 
Universitas Atmajaya

Idris Laena
Anggota Komisi VI DPR-RI

Indonesia tidak memanfaatkan 
sains dan teknologi  ketika 

menghadapi krisis, dan lebih 
mengandalkan sumber daya alam.

KPPU sudah sejalan dengan upaya 
mendorong ekonomi masyarakat 

kecil.

UKM di Indonesia jumlahnya hampir 
mencapai 49 juta pelaku. Sementara 
dari sisi kebijakan pemerintah dan 
keberpihakannya praktis tidak ada.
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Krisis yang diduga selalu menurunkan daya saing menjadi isu yang 
menarik untuk dicermati. Daya saing sebuah negara yang diharapkan 
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi memang tidak bisa lepas 
dari hantu krisis. Terlebih lagi tingkat ketergantungan antara satu 
negara dengan negara lain di dunia yang semakin kuat dengan 
membuat daya saing menjadi sangat rentan. Turun-naik indeks daya 
saing menjadi sulit dihindari. Disinilah sifat krisis dan penanganannya 
tidak lagi bersifat satu negara melainkan lintas negara.
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Dalam Situasi Krisis, 
KPPU akan 
Disibukkan oleh 
Notifikasi Merger 
dan Akuisisi

Persaingan Usaha dan 
Daya Saing Nasional

KPPU 
Membutuhkan 
Dukungan dan 
Peran Aktif 
Pemerintah

Tresna P. Soemardi
(Komisioner KPPU)

Beberapa UKM alas kaki (sepatu dan sandal) 
di kawasan industri kecil Ciomas, Bogor, lebih 
percaya diri. Mereka yakin, kehadiran produk 
luar khususnya China bukan merupakan pesaing 
yang perlu dikhawatirkan. Kepercayaan diri 
mereka didasarkan pada jaminan kualitas 
produk yang mereka tawarkan.

Sekitar 80% spesies rotan tumbuh di hutan 
Indonesia yang notabene daerah tropis. 
Sementara  diukur dari volume ekspor 
kerajinan rotan jadi seluruh Indonesia, tidak 
kurang dari 60% ekspor kerajinan rotan jadi 
berasal dari Cirebon.

KRISIS dan DAYA SAING
dalam Bingkai Kebijakan Persaingan
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Persaingan usaha memiliki kontribusi dalam 
mendongkrak daya saing. Hal ini dilandaskan alasan 
bahwa pada dasarnya nilai-nilai persaingan itu 
menanamkan prinsip inovasi, bersaing secara fair 
hingga menimbulkan harga yang wajar, keuntungan 
yang wajar dan akhirnya berujung pada terciptanya 
efisiensi ekonomi, dan publik mendapatkan manfaat 
dengan meningkatnya kesejahteraan.
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AKTIFITAS KPD

Monopoli Starbucks

KPPU Harus menjadi 
Bagian dan Sistem 
Perencanaan Negara

Membedah Daya Saing

AEGC Capacity Building Workshop:
Mencari Titik Temu Isu-
isu Persaingan di Ranah 
ASEAN

Ir. Tadjudin Noer Said
(Komisioner KPPU)

R A L A T
Kompetisi Edisi 28 n 2011 

halaman 13 terdapat 
kesalahan cetak. Tertulis:
Universitas Negeri Solo

seharusnya
Universitas Negeri Sebelas 

Maret.
Dengan demikian, kesalahan 

sudah diperbaiki.

Redaksi

Sri Hastjarjo, Ph.D.
(Dosen Ilmu 

Komunikasi - FISIP
Universitas Negeri 

Sebelas Maret)

Krisis yang tengah menerpa Amerika dan Eropa diduga akan 
menjalar ke negara-negara berkembang. Krisis yang melahirkan 
gerakan ”Occupy Wall Street” dan menjadi ”The Globalization 

of Protest”, meminjam istilah Josept Stiglist, diduga akan menurunkan 
daya saing sebuah negara. 

Apa itu daya saing negara dan bagaimana mengukurnya? Adalah World 
Economic Forum (WEF), yang rajin mengeluarkan World Competitiveness 
Report yang berisi indikator kemampuan saing setiap negara. Laporan 
yang direlease setiap tahun ini telah menjadi perhatian banyak negara dan 
terutama kalangan investor. Sebab turun-naiknya peringkat daya saing 
negara akan menjadi pemicu gairah inevstor untuk menanamkan uangnya 
di negara tersebut. Semakin tinggi peringkat daya saing semakin banyak 
investor yang berbondong-bondong ke negara tersebut.

Tahun 2011 ini, daya saing Indonesia mengalami penurunan. Berbeda 
dengan tahun 2010, di mana  daya saing Indonesia mengalami peningkatan 
yang sangat signifikan. Tahun 2011, daya saing  Indonesia turun 2 
peringkat. Apa artinya? Lalu bagaimana kebijakan persaingan menilai 
saat krisis ekonomi melanda? Sebab saat menghadapi krisis, dunia usaha 
menjadi pihak yang paling rentan. Tindakan pelaku usaha pada akhirnya 
akan memberikan dampak yang tidak kecil bagi krisis itu sendiri dan tentu 
saja bagaimana otoritas persaingan bersikap.

Sebab salah satu indikasi penurunan adalah belum kondusifnya iklim 
persaingan usaha yang sehat di tanah air. Padahal mengutip kalimat Tresna 
P. Soemardi, “Persaingan usaha yang sehat adalah konstitusi ekonomi 
karena pembangunan ekonomi adalah substansi besar menuju kesejahteraan 
masyarakat dan hal ini tidak akan tercapai tanpa menanamkan nilai-nilai 
persaingan usaha yang sehat dalam proses ekonomi.”

Berangkat dari ide bahwa persaingan usaha sehat adalah faktor 
pendongkrak daya saing nasional, Majalah Kompetisi  mengangkat isu Krisis 
dan Daya Saing dalam Perspektif Kebijakan Persaingan. Sejumlah ahli daya 
saing kami hadirkan. Prof. Dr. Zuhal, Mantan Menteri Riset dan Tekhnologi/
Ketua BPPT yang kini duduk sebagai Ketua Komisi Inovasi Nasional (KIN). 

Dari kalangan akademisi ada  Agustinus Prasentyatoko, staf pengajar 
dan  pengamat daya saing dari Universitas Atmajaya, Jakarta. Dari 
parlemen, Idris Laena, Anggota DPR-RI, Komisi VI berbicara tentang 
UKM dan daya saing. Sementara dari kalangan Komisioner KPPU, Prof. 
Dr. Tresna. P. Soemardi, Ir. Tadjuddin Noer Said dan pandangan khusus 
Ketua KPPU, Nawir Messi tentang krisis dan kebijakan persaingan. 
Selamat membaca!

Pemimpin Redaksi

Perkembangan dunia saat ini ditandai dengan 
globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi menjadi 
satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi 
dengan tanpa batas teritorial negara. Dalam 
globalisasi yang menyangkut hubungan intra-
regional dan internasional akan memunculkan 
persaingan antarnegara. Hal tersebut  tentu 
akan berpengaruh besar terutama dalam hal 
penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Desain Cover: Gatot M. Sutejo
Foto: concad.blogspot.com
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KRISIS dan DAYA SAING
dalam Bingkai 

Kebijakan Persaingan
Krisis yang diduga selalu menurunkan daya saing menjadi isu yang menarik 
untuk dicermati. Daya saing sebuah negara yang diharapkan mampu 
mendorong pertumbuhan ekonomi memang tidak bisa lepas dari hantu 
krisis. Terlebih lagi tingkat ketergantungan antara satu negara dengan 
negara lain di dunia yang semakin kuat dengan membuat daya saing 
menjadi sangat rentan. Turun-naik indeks daya saing menjadi sulit dihindari. 
Disinilah sifat krisis dan penanganannya tidak lagi bersifat satu negara 
melainkan lintas negara.

”Kuasai Wall Street!” Tema itu 
diusung ribuan warga Amerika 
saat menduduki tempat yang 

paling vital di negeri itu; Wall Street. 
Mereka berasal dari berbagai kalangan. 
Serikat buruh, mahasiswa, dosen, 
guru, dan bahkan pengangguran. Di 
gedung tempat ribuan korporasi global 
berkantor, mereka berkemah. Seperti 
umumnya gerakan, mereka berorasi, 
memainkan musik dan tidak lupa 
memasang spanduk. 

Aksi demo di negeri Paman Sam 
ini memang bukan hal yang baru 
dan aneh. Namun yang menarik, 
mereka berani secara terang-terangan 
menuduh korporasilah biang krisis 
yang kini mendera Amerika. Mereka, 
sebagian pendemo, adalah korban 

’kejahatan korporasi.’ ”Uang yang 
kami kumpulkan dengan peluh dan 
keringat, digunakan para pemilik 
korporasi untuk senang-senang,” 
jawab mereka saat ditanya wartawan. 

Gerakan ”Kuasai Wall Street” 
kemudian mengilhami gerakan serupa 
di 82 negara di dunia. Di London 
misalnya, ratusan aktivis mendirikan 
tenda di Katedral St. Paul. Tuntutan 
mereka pun sama. Mereka menuntut 
reformasi sistem ekonomi yang 
memberi keleluasan bagi korporasi 
melakukan kegiatan yang akhirnya 
mengeksploitasi rakyat. Krisis 
ekonomi yang mendera Amerika dan 
Eropa diduga akibat sistem ekonomi 
yang memberi korporasi ruang gerak 
terlalu besar hingga kebablasan.

Krisis yang terjadi di Amerika dan 
Eropa memang tidak bisa diabaikan. 
Bahkan ancaman resesi dan krisis 
ekonomi global membuat panik banyak 
pemimpin dunia. Presiden Bank Dunia, 
Robert Zoellick, memperingatkan 
akan adanya bahaya baru bagi 
per ekonomian dunia. Sementara 
Dana Moneter Internasional (IMF) 
mewanti-wanti bahwa ekonomi dunia 
telah memasuki “tahap baru yang 
berbahaya,” yang ditandai dengan 
menurunnya pertumbuhan secara 
drastis. Krisis ini, tegas Zoelik, akan 
menurunkan daya saing setiap negara.

Di tanah air, Ketua Komite Ekonomi 
Nasional (KEN), Chairul Tanjung,  
bahkan sudah mewanti-wanti, 
ancaman krisis global akan banyak 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. Bappenas  memprediksi 
krisis akan meredam momentum 
pertumbuhan dari 6,7 menjadi 6,5. 
Sementara dunia usaha menyampaikan 
kekhawatiran yang sama. Menurut 
Asosiasi Pertambangan, dampak krisis 
Amerika akan mulai berpengaruh 
pada tahun 2012. Indikasinya terlihat 
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pada permintaan tambang dari luar 
negeri. Sementara Badan Pusat Statistik 
(BPS) menengarai dampak krisis akan 
membuat nilai ekspor menurun. 

Kr i s i s  yang d iduga se la lu 
menurunkan daya saing menjadi isu 
yang menarik untuk dicermati. Daya 
saing sebuah negara yang diharapkan 
mampu mendorong pertumbuhan 
ekonomi memang tidak bisa lepas 
dari hantu krisis. Terlebih lagi tingkat 
ketergantungan antara satu negara 
dengan negara lain di dunia yang 
semakin kuat dengan membuat daya 
saing menjadi sangat rentan. Turun-
naik indeks daya saing menjadi sulit 
dihindari. Disinilah sifat krisis dan 
penanganannya tidak lagi bersifat satu 
negara melainkan lintas negara.

Dunia memang sudah berubah. 
Globalisasi yang didorong oleh 
perkembangan dan bahkan revolusi 
Teknologi Informasi dan Komunikasi 
membuat dunia terasa mengecil. 
Walter Lippman menyebutnya sebagai 
”global village”. Thomas L. Friedman 
mengistilahkannya sebagai ”the world 
is flat”. Lalu lintas perdagangan, 
transaksi, dan investasi, dengan 
interaksi sosial dan ekonomi lainnya 
menjadi lebih cepat sepanjang sejarah. 
Kenichi Ohmae dalam The Next 
Global Stage menyebut fenomena ini 
dengan istilah faktor-faktor bisnis 4K: 
Komunikasi, Kapital, Korporasi, dan 
Konsumen. 

Di sisi ini krisis dan daya saing 
menjadi sulit dipisahkan. Lalu 
bagaimana di pusaran pasar bebas 
sebuah negara bisa eksis menghadapi 
krisis? Atau bagaimana negara 
bertindak melakukan langkah 
antisipasi terhadap krisis yang didorong 
oleh krisis global? Bagaimana negara 
menerapkan kebijakan persaingan 
menghadapi krisis dan setidaknya 
mampu mempertahankan daya saing?

Daya Saing 
Menurut Prof. Dr. Zuhal, mantan 

Menteri Riset dan Teknologi, krisis 
global telah menjadi realitas global. 
”Hal ini karena globality didasarkan 
pada dunia yang menyatu tanpa 
batas. Sebuah dunia yang direkat oleh 
jaringan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) antar kontinen,” 

jelasnya saat ditemui Santy E. Tobing, 
Rahmat Banu Widodo dan Messi 
Merista dari Majalah Kompetisi. 

Jaringan TIK inilah yang kelak 
meniupkan karakter baru dalam 
persaingan ekonomi  di era globality. 
Jaringan TIK  dengan cepat mampu 
menyediakan informasi tentang 
bagaimana berkompetisi secara 
sempurna atau informasi tentang 
siapa yang terbaik, kreatif, dan efektif 
di muka bumi. ”Tatkala informasi 
telah begitu telanjang maka kompetisi 
di era globality menjadi jauh lebih 
ketat,” paparnya. 

Ketatnya persaingan membuat 
daya saing bangsa tidak lagi bersifat 
sektoral melainkan integral. Daya saing 
dengan demikian, menurut tokoh yang 
kini menjabat sebagai Ketua Komite 
Inovasi Nasional (KIN), adalah 
gambaran bagaimana sebuah bangsa 
termasuk perusahaan-perusahaan 
dan sumber daya manusianya (SDM) 
mengendalikan kekuatan kompetensi 
yang dimilikinya secara terpadu 
guna mencapai kesejahteraan dan 
keuntungan. Daya saing dengan 
demikian tidak hanya dilihat dari 
korporasi saja melainkan juga negara 
dan SDM masyarakatnya. 

Bagimana kombinasi peran 
ketiganya? Zuhal yang juga menjabat 
Rektor Universitas Al Azhar Indonesia 
ini menjelaskan. ”Kekuatan daya 
saing suatu bangsa ditentukan oleh 
kemampuan perusahaan-perusahaan 
dan SDMnya dalam menghasilkan 
nilai tambah setinggi mungkin. 
Sementara negara lebih berperan dalam 
menunjang dan memfasilitasi kerangka 

kerja yang dapat memaksimalkan nilai 
tambah ekonomi”.

Karena itu daya saing mesti diper-
sepsikan secara utuh dan menyeluruh 
agar dapat memberikan gambaran 
kemakmuran negara dan masyarakat 
yang merupakan keterpaduan tiga 
hal. Pertama, daya saing perusahaan/
korporat yang fokus pada keuntungan 
usaha. Kedua, daya saing pribadi yang 
menghasilkan kesejahteraan individu. 
Ketiga, daya saing negara yang 
menciptakan kemakmuran bangsa.

Pandangan Zuhal bisa jadi 
mewakili alur pemikiran integrasi 
negara, korporasi, dan rakyat sebagai 
individu dalam masalah daya saing. 
Pandangan yang melihat korporasi 
dan negara sebagai entitas yang tidak 
terpisah bahkan saling menopang. Ini 
berbeda misalnya dengan pandangan 
kebanyakan yang melihat daya saing 
hanya pada korporasi. Korporasi yang 
bebas melakukan ”pertempuran” 
dimanapun dengan korporasi lain. 
Paul Krugman, misalnya, mencoba 
memisahkannya. Cara pandang 
ini bisa jadi berangkat dari posisi 
negara di negara-negara berkembang 
termasuk di Indonesia dengan negara 
yang menganut paham pasar bebas. 

Lalu bagaimana menilai daya 
saing? Institute of Management (IMD) 
menggunakan lebih dari 300 kriteria 
daya saing yang dikumpulkan dari 
hasil survei di 60 negara. Dari hasil 
survei tersebut IMD mengelompokkan 
empat faktor daya saing untuk 
menggambarkan secara sederhana 
tapi cukup informatif tentang elemen-
elemen daya saing suatu bangsa. 
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Seperti dalam terbitannya, World 
Competitiveness Yearbook, empat 
faktor tersebut adalah; 1. efisiensi 
ekonomi, 2. efisiensi pemerintahan, 
3. efisiensi bisnis, dan 4. efisiensi 
infrastruktur. Empat faktor inilah yang 
digunakan untuk menilai daya saing 
semua negara, termasuk Indonesia. 

Data terakhir tentang daya saing 
Indonesia sejak lima tahun terakhir 
menunjukkan tren yang meningkat. 
Namun daya saing tahun 2011 
mengalami penurunan. Peringkat 
daya saing Indonesia turun dari 
urutan 44 pada 2010 menjadi 46 
tahun ini dari 142 negara. Penurunan 
peringkat itu tercantum dalam The 
Global Competitiveness Report 
2011-2012 yang dikeluarkan World 
Economic Forum.  

Peringkat daya saing Indonesia 
sempat naik tajam pada 2010. 
Indonesia semula berperingkat 54 
bertengger di posisi 44 dari 139 
negara.  Kenaikan peringkat daya 
saing Indonesia paling tinggi di antara 
negara G20, mengalahkan Brasil, 
Rusia, India, dan Afrika Selatan. Dalam 
laporan Thierry Geiger, berjudul The 
Indonesia Competiveness Report 
2011, peringkat Indonesia ini lebih 
tinggi dibanding Brasil (peringkat 
59), Rusia (63), India (51), dan Afrika 
Selatan (54). Namun, peringkat 
Indonesia masih kalah dengan China 
(peringkat 27), Singapura (3), dan 
Malaysia (26).

Agustinus Prasetyantoko, Pengamat 
Daya Saing dari Universitas Atmajaya, 
saat dihubungi Majalah Kompetisi, 

menjelaskan angka yang terlihat 
dari Index Competitivenes Report 
mencakup dua hal: oportunity 
bisnis dan pemasaran, dimana 
angka tersebut termasuk dalam 
kategori baik. Sementara yang 
tidak baik sebetulnya faktor di 
luar, yaitu keadaan infrastruktur 
dan pelayanan birokrasi. “Inilah 
yang membuat munculnya peluang 
praktik korupsi dan melemahnya 
kelembagaan terhadap investasi. 
Intinya infrastruktur dan birokrasi 
kita masih sangat jelek tetapi 
oportunity bisnis dan pemasaran 
secara market size cukup,” ujarnya.

Sedangkan Prof. Dr. Tresna 
P. Soemardi, Komisioner KPPU, 
berpandangan bahwa turunnya 
daya saing nasional akibat kurang 
efisiennya dunia usaha merupakan 
cermin dari masih kurang sehatnya 
kondisi persaingan usaha di 

Indonesia. Ditandai dengan masih 
banyaknya sektor industri yang berada 
dalam kondisi monopoli maupun 
oligopoli. Dengan demikian, jika 
Indonesia ingin tetap bertahan dalam 
pasar global, semua rintangan yang 
menghambat persaingan harus ditebas.

Krisis dan daya saing dalam konteks 
ini sepintas tidak memiliki relevansi 
langsung. Indeks daya saing yang dibuat 
oleh IMD dihitung dari keseluruhan 
bukan hanya dalam kondisi krisis. 
Sementara krisis muncul di saat 
penilaian dibuat. Yang menarik adalah 
bagaimana reaksi negara dan korporasi 

terhadap krisis ini yang akan menilai 
daya saing naik, turun, atau bertahan. 

Aksi Korporasi 
Salah satu aksi korporasi menghalau 

krisis adalah dengan melakukan merger 
dan akuisisi. Gelombang merger dan 
akuisisi bahkan diakui terjadi saat 
dunia dilanda krisis. Ini berbeda, 
atau setidaknya belum masuk dalam 
kategori yang dibuat Henning Koldt. 
Dalam bukunya, Koldt mencatat ada 
lima gelombang merger dan akuisisi 
yang pernah terjadi di dunia. Pertama, 
akibat revolusi industri. Gelombang ini 
terjadi antara antara tahun 1897 hingga 
tahun 1904. Gelombang ini memicu 
terbentuknya perusahaan-perusahaan 
besar di Amerika yang menentukan 
laju pertumbuhan ekonomi negeri 
tersebut. Gelombang yang bersifat 
merger horisontal ini berhenti karena 
lahirnya Sherman Act. 

Kedua, merger yang disebabkan 
oleh lahirnya Sherman Act. Merger 
yang semula bebas, mulai dilarang 
karena memberi dampak yang sangat 
besar bagi ekonomi. Setelah lahir 
Sherman Act, merger dibolehkan jika 
tidak menimbulkan posisi dominan 
atau kekuasaan yang tidak diharapkan. 
Merger di gelombang kedua ini 
bersifat vertikal dan konglomerasi. 
Merger dilakukan agar perusahaan 
lebih berkonsentrasi pada industrinya 
seperti industri perkeretaapian dan 
energi yang saling menopang. 

Ketiga, gelombang merger yang 
dilakukan untuk sekedar meraih 
keuntungan. Keempat, gelombang 
merge r  ak iba t  upaya  un tuk 
menyempurnakan Pasar Eropa. Kelima, 
deregulasi dan globalisasi. Deregulasi 
membuat banyak perusahaan yang 
dikuasai dan dimonopoli negara dilepas 
ke pasar hal ini memberi kesempatan 
bag i  perusahaan-perusahaan 
swasta untuk melakukan langkah 
penggabungan atau pengambilalihan.  

Jika merger gelombang kelima yang 
terjadi tahun 1995, maka sifat dan 
motivasi merger dan akuisisi menjadi 
berbeda. Disinilah merger dan akuisisi 
muncul disebabkan oleh krisis, salah 
satunya akibat globality era. Karena 
semakin saling terkaitnya satu negara 
dengan lainnya akibat perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi, 

Pada sektor pembangunan fasilitas 
pelabuhan misalnya, Indonesia 
melorot 7 peringkat ke posisi 103. 
Selain itu, kondisi pasokan listrikpun 
dianggap tidak bisa diandalkan. 
Indonesia menempati urutan 89 
di sektor ini. Namun demikian, di 
sektor infrastruktur, Indonesia naik 
6 peringkat menempati posisi 76. 
Sementara itu penilaian institusi publik 
juga menurun 10 tingkat menjadi 71. 
Meski pemerintah tengah mengatasi 
isu korupsi, suap, namun isu ini masih 
dianggap menjadi faktor bermasalah 
dalam melakukan bisnis di tanah air.
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perpindahan modal yang dilakukan 
korporasi juga relatif singkat dan 
mudah. Demikian pula aksi merger dan 
akuisisi yang terjadi sebagai dampak 
untuk menghindari krisis. 

Ketua KPPU, Nawir Messi, 
mendukung  t emuan  Kho ld t . 
Menurutnya jika dampak dari krisis 
itu mulai menjalar ke Indonesia, 
maka yang dapat kita bayangkan 
adalah suatu situasi dimana dalam 
suatu lingkungan bisnis proses-proses 
pertemuannya mulai melemah. Situasi 
yang paling ekstrim, menurutnya  
adalah sejumlah perusahaan akan 
collapse. Dan yang terjadi kemudian 
adalah merger dan akuisisi besar-
besaran sebagaimana situasi dimana 
setiap ekonomi yang mengalami krisis 
yang terjadi pasti adalah merger akusisi 
global, tambahnya. Kalau itu terjadi 
maka KPPU akan disibukan oleh 
notifikasi merger dan akuisisi, tegasnya.

Kebijakan Persaingan
Langkah pemerintah untuk 

menghalau krisis selalu menjadi 
tindakan yang ditunggu oleh semua 
pihak. Korporasi sendiri, yang dalam 
banyak hal lebih independen dan 
agresif, banyak berharap pemerintah 
ikut membantu menangani krisis. 
Ibarat rumah, pemerintahlah yang 
berwenang untuk menyelesaikannya 
meski penyebab krisis sering berasal 
dari tindakan atau aksi korporasi. 
Negara dalam banyak kasus memang 
seperti pemadam kebakaran. Saat 
pasar bekerja, negara idealnya 
membiarkan. Mekanisme pasar 
yang mengatur bagaimana alur pasar 
berjalan. Namun saat terjadi krisis, 
negara diminta untuk campur tangan. 

Campur tangan negara dalam 
ekonomi yang tengah didera krisis 
memang pilihan politik. Sebab 
jika tidak, krisis akan menjalar 
dan menerjang apa saja. Di negara 
yang menganut paham pasar bebas, 
intervensi negara bukan langkah haram 
meski banyak diragukan efektifitas 
jangka panjangnya. Wajar langkah 
ekstra negara dalam menghadapi krisis 
bukanlah hal yang baru dan tabu. Dalam 
kebijakan perdagangan internasional 
pun resesi dan proteksi sangat terkait 
erat. Namun persoalannya kapan 
negara turun tangan dan sejauh mana, 

ini yang bisa jadi berbeda. 
Saat negara melakukan campur 

tangan, ini merupakan langkah 
kebijakan persaingan. Negara tidak 
boleh membiarkan pasar menjadi 
anarkis, baik akibat krisis maupun 
akibat penguasaan oleh kekuatan 
tertentu. Dalam konteks krisis, 
kebijakan persaingan memainkan 
peran di sisi ini. Daniel A. Crane, 
dalam Antitrust Enforcement During 
National Crisis; an Unhappy History 
(2008), berpendapat bahwa, business 
cooperation can be bought (superficially 
cheaply) by politicians; Antitrust 
laxity is often the government’s first 
bargaining chip when it urgently needs 
something from industry.

bahwa tujuan negara adalah 
kesejahteraan di atas segalanya. Namun 
bagi negara yang percaya dengan 
sistem pasar, ancaman kedaulatan 
ekonomi-kesejahteraan akibat lelaku 
korporasi jelas tidak bisa dipandang 
sebelah mata. Respon negara atas 
krisis sangat berbeda dengan saat 
korporasi mengantisipasinya. Jika 
negara melakukan tindakan untuk 
kepentingan nasional, maka langkah 
korporasi adalah semata-mata untuk 
keuntungan dan efisiensi perusahaan. 

Jadi kemampuan negara dalam 
menghalau krisis adalah bagian yang 
tak terpisahkan dari daya saing. 
Langkah pemerintah mengalokasikan 
sumber-sumber ekonomi untuk 

Dengan kata lain, kebijakan 
persaingan hadir untuk menghindari 
anarkisme pasar dan negara. Langkah 
Obama saat menyelamatkan General 
Motor dan Chrysler dari kebangkrutan 
menjadi kasus yang menarik. Jika 
negara ini sepenuhnya menganut 
paham pasar bebas, maka sejatinya 
korporasi yang tidak efisien dibiarkan 
mati dan terkubur. Namun faktanya 
tidak. Pilihan politik menyelamatkan 
General Motor adalah pilihan politik 
dan kebijakan Obama yang memiliki 
banyak dimensi. Langkah bail out 
ini dikenal dengan “Trio Detroit”. 
Demikian pula langkah yang diambil 
Nicolas Sarkozi. Renault dan Peugeot-
Citroen yang terancam gulung tikar 
mendapat suntikan sebesar 6 milyar 
franc atas perintahnya.

Tindakan Obama memberi kesan 
bahwa negara seperti menghalalkan 
segara cara. Namun harus diakui 

menghalau krisis  sangat menentukan 
bagaimana krisis dapat ditangani. 
Karena itu efisiensi pemerintah sebagai 
salah satu faktor daya saing dapat 
dilihat dari bagaimana saat melakukan 
tindakan penyelesaian krisis. ”Trio 
Detroit” yang dilakukan Obama bisa 
menjadi contoh dari sisi ini. 

Bagi Indonesia situasinya tentu 
berbeda. Namun kebijakan persaingan 
bisa melakukan pengawasan atas 
fenomena merger dan akuisisi selama 
masa krisis. Apakah aksi tersebut 
memberi nilai tambah bagi daya saing 
atau sebaliknya. Jika karena aksi 
korporasi rakyat kehilangan pekerjaan 
dengan alasan efisiensi pegawai maka 
jelas ini ancaman bagi daya saing. 
Karena itu kebijakan persaingan tetap 
sangat menentukan baik di kala aman 
maupun krisis. Sebab jika diabaikan, 
bisa jadi gaung ”Kuasai Wall Street” 
akan menjalar ke Jakarta. (Redaksi)
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Keberpihakan 
terhadap UKM 
Tidak Ada

Meski kontribusi Usaha Kecil Menengah (UKM) bagi 
pertumbuhan ekonomi nasional sudah demikian 
nyata, namun keberadaannya masih dipandang 

sebelah mata. Saat banyak perusahaan besar berguguran 
akibat krisis ekonomi dan UKM bertahan kokoh, perhatian 
terhadap UKM tetap tidak berubah. Bahkan boleh 
disebut keberpihakan terhadap UKM nyaris tidak ada. 
Lalu bagaimana potret UKM kita saat ini? Apa kendala 
yang dihadapi pelaku usaha UKM dalam menghadapi era 
persaingan? Santy E. Tobing, Rahmat B. Widodo dan Mega 
Kencana dari Majalah Kompetisi mewawancarai Idris Laena, 
anggota Komisi VI DPR RI. Pria kelahiran Riau ini sejak 
lama telah memfokuskan diri pada usaha mengembangkan 
dan memajukan UKM sebagai penopang ekonomi rakyat. 
Berikut petikan wawancaranya:

Apa pandangan Bapak tentang posisi UKM saat ini?
Sebelum saya jawab, akan saya jelaskan dulu apa 

perbedaan antara koperasi dan UKM. Berbeda dengan 
pandangan umum, koperasi dan UKM tidak sama. 
Koperasi adalah badan hukum yang tidak memiliki 
persyaratan harus ada batasan. Untuk itu, saat ini kami 
sedang membahas UU tentang koperasi, yang rencananya 
akan diubah adalah mengenai koperasi, dengan penekanan 
bahwa koperasi tidak identik dengan UKM. Di Belanda, 
bahkan ada koperasi yang bisa menjadi konglomerasi. 
Sementara di UU No. 17, koperasi yang berupa UKM ada 
batasannya. Jika asetnya sampai 500 juta disebut usaha 
mikro, dan yang asetnya dari 500 juta-1 milyar disebut 
usaha kecil. Sementara yang asetnya 1-10 milyar disebut 
usaha menengah. Jadi pertama hal itu dulu, tidak bisa 
digabungkan antara koperasi dan UKM. 

Persoalan berikutnya adalah bagaimana kondisi UKM di 
Indonesia. UKM di Indonesia jumlahnya hampir mencapai 
49 juta pelaku. Sementara dari sisi kebijakan pemerintah dan 
keberpihakannya praktis tidak ada. Jadi jika bicara tentang 
UKM, di Indonesia khususnya, adalah kelompok orang yang 
bekerja secara independen, yang berswadaya, namun ter-
marginal kan karena tidak adanya keber pihak an pemerintah. 

Ada 3 sisi yang bisa diperhatikan jika berbicara 
tentang UKM. Pertama, dari sisi keberpihakan pemerintah 
mengenai kebijakannya. Apa sih kebijakan pemerintah yang 
dilakukan untuk UKM? Tidak ada! Kementerian Koperasi 
dan UKM sejak 6 tahun yang lalu anggarannya tidak lebih 
dari 700 milyar per tahun. Itu pada saat APBN di angka 

sekitar 600 trilyun. Namun hingga APBN saat ini telah di 
angka 1.480 trilyun, anggaran Kementerian Koperasi UKM 
tetap di angka 700 milyar. Itu contoh simplenya. 

Yang kedua, dari segi implementasi di lapangan, mereka 
menjadi orang-orang yang sangat sulit mendapatkan akses 
pada permodalan. Ketiga, akses peningkatan sumber daya 
manusia tidak ada. Contohnya mereka tidak punya keahlian 
untuk membuat proposal meminjam di bank, karena mereka 
tidak pernah mendapatkan pelatihan. Siapa yang harus melatih 
mereka? Itu adalah kewajiban pemerintah. Sekarang kita 
desentralisasi katanya. Dari Kementerian UKM disebarkan 
ke Kepala Dinas di propinsi dan kabupaten. Tapi apa yang 
terjadi. Saya temukan di daerah, adanya penempatan posisi 
pemimpin yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi. 

Kemudian akses pemasaran. Mestinya ada satu 
konsep nasional yang saya sebut grand design system 
pengembangan UKM, dimana pemerintah terlibat dalam 
membantu pemasaran mereka. Sekarang BUMN diwajibkan 
memberikan 2,5% dari CSR mereka. Tapi yang terjadi 
cuma lip service saja. Ada binaan-binaan tapi perlakuannya 
seperti hanya “menggugurkan kewajiban” saja. Padahal di 
beberapa negara, 70% pajak diperoleh dari usaha kecil. Di 
Singapura contohnya, membuka usaha mudah. Juga ada 
proses pembinaan, akses permodalan dipermudah, akses 
pemasaran. Jadi ada keberpihakan pemerintah. 

Dari sisi parlemen, ada tidak pandangan untuk mendorong 
pemerintah mendukung UKM?

Dalam masa sidang ini, dalam kaitannya dengan 
Prolegnas, Komisi VI sudah memasukan inisiatif 
rancangan UU lembaga keuangan mikro yang masih 
dalam tahap pembahasan. Pemikirannya begini, jika UKM 
tidak dapat meminjam uang di bank karena tidak adanya 
jaminan, itu berarti harus ada satu lembaga keuangan yang 
tidak betul-betul terikat dengan UU Perbankan. 

KUR sekarang saja mengatur bahwa kredit usaha rakyat 
20 trilyun per tahun dan selama 5 tahun direncanakan 100 
trilyun, yang terjadi pada prakteknya sudah terserap 13% 
per tahun Yang menyerap adalah usaha kredit konsumsi 
seperti kredit motor, karena mereka memiliki jaminan yaitu 
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motor. Mereka diasumsikan sebagai 
UKM, karena mereka punya kolateral 
yaitu motornya. Pertanyaannya kenapa 
kreditnya tidak diberikan kepada 
tukang bakso? Permasalahannya 
karena mereka harus memberikan 
sertifikat untuk jaminan. Jika kredit 
diberikan pada usaha bakso, dia 
tidak memiliki jaminan. Sementara 
bank pemberi kredit harus mengikuti 
peraturan bahwa yang mengajukan 
kredit harus memiliki jaminan. 

Bagaimana peluang untuk mendorong 
UU itu?

UU tersebut sudah dibahas dan 
mudah-mudahan bisa segera disahkan 
setelah 2-3 masa sidang. Dan jika sudah 
disahkan maka akan meningkatkan 
daya saing UKM. Jika UKM bisa 
berkembang akan memberikan peluang 
kerja yang jauh lebih besar. 

Saya punya data aset nasional 
Indonesia, 60%nya adalah dari UKM. 
Sementara konglomerasi adalah 40%. 
Untuk penyerapan tenaga kerja juga 
paling banyak dari UKM. Dapat 
dikatakan UKM itu seperti jaring 
pengaman sosial. Contohnya, jika 
ada orang yang membuka usaha 
warteg, maka orang pertama yang 
akan dia pekerjakan adalah saudara-
saudaranya. Begitu juga ketika para 
pekerja tersebut sakit, maka yang 
pertama kali akan membantu adalah 
pemilik warteg tersebut. Ketika 
krisis di Indonesia, kita bisa keluar 
dari krisis ini adalah berkat UKM. 
Ketika perusahaan-perusahaan besar 
bergelimpangan, UKM bertahan. 

Saat saya diundang oleh Parlemen 
di Jerman, saya sampaikan tentang 
kelebihan Indonesia. Indonesia tidak 
punya industri besar, kalaupun ada 
yang masuk adalah perusahaan-
perusahaan besar asing. Tetapi 
hebat nya Indonesia, ada 230 juta 
penduduk. Jika ada perdagangan 
antara Kalimantan dan Sulawesi atau 
antara Sulawesi dan Sumatera, itu 
sama dengan perdagangan antara 
10 negara di ASEAN. Perdagangan 
antara penduduk Indonesia melebihi 
perdagangan antara negara-negara 
ASEAN. Jadi omset perdagangan antar 
penduduk di Indonesia melebihi omset 
perdagangan internasional. 

Kelebihan kedua adalah, ketika 
ditanyakan tentang pengaruh CAFTA. 
Saya bilang tidak ada pengaruh. Saya 

contohkan, ada penjual kerupuk 
dan penjual beras yang berjualan 
saling bersebelahan. Mereka tidak 
perlu barang-barang dari China 
karena saling berdagang di antara 
mereka. Hanya persoalannya para 
pedagang itu tidak diprotect, tidak 
dikembangkan oleh pemerintah. 
Presiden berpidato kemana-mana 
bahwa negara yang paling kuat di 
dunia, satu adalah China, kedua India, 
dan ketiga Indonesia. Ya iyalah, itu 
semua adalah negara-negara yang 
penduduknya besar, yang notabene 
negara yang memiliki pasar yang 
besar. Jadi maksud saya, kita tidak 
takut bersaing tapi berikan kami 
peluru yang sama, persiapkan diri kita. 
Kita tidak takut kok dengan barang 
dari China. Saya yakin kok orang 
Indonesia tidak akan beli mainan 
dari China kalau UKM di Indonesia 
diberikan kesempatan yang sama 
untuk memproduksi seperti mereka. 

Dengan demikian apakah CAFTA 
dan kebijakan pemerintah yang 
tidak pro terhadap UKM ini akan 
mempengaruhi eksistensi UKM?

Ya otomatis! Seperti saya bilang 
tadi, sebetulnya kita punya kelebihan 
yaitu kita berdagang di antara kita, 
masyarakat kita punya jaring pengaman 
sosial tapi kemudian dilemahkan oleh 
sistem kita sendiri, oleh kebijakan 
pemerintah yang tidak berpihak. 
Tapi mau bagaimana lagi, disuruh 
bertempur tapi tidak diberi peluru. 
Tidak usahlah diberi peluru, diberikan 
saja kemudahan akses mendapat 
peluru, dimudahkan mencari modal, 
dimudahkan mencari pasar. 

Belanja modal pemerintah, dari 
anggaran negara itu 1.400 trilyun, 
33% adalah belanja kementerian 
dan lembaga. Kemudian 33% adalah 
belanja non KL, ya bayar hutang, 
bayar subsidi BBM, listrik. Subsidi 
BBM itu ternyata untuk pemakai BBM 
yang 51%-nya adalah Avanza ke atas, 
sementara pemilik motor hanya 4%. 
Padahal motor yang pemakainya 
masyarakat kecil terlihat ribuan di 
jalan. Jadi dimana keberpihakan pada 
masyarakat kecil. Nelayan juga hanya 
memakai BBM 3,2%. Sementara itu 
dari total konsumsi BBM kita, 76% 
pemakainya ada di Jawa. Sementara 
APBN duitnya dari luar Jawa. Jadi 
dapat dikatakan orang Jakarta 

disubsidi oleh orang daerah. 

Kira-kira dalam konteks daya saing 
nasional, ada tidak harapan bahwa 
UKM dapat meningkatkan daya saing 
nasional?

Kemarin BUKOPIN ket ika 
mengundang saya, saya katakan 
bahwa kita sudah melupakan pasal 
33 UUD 1945. Sementara dalam 
perekonomian nasional, UKM dan 
koperasi tidak jelas dimana posisinya 
diletakkan, tidak jelas porsinya. 
Jika kita hendak membangun suatu 
bangunan nasional mestinya diatur 
porsinya. Porsi UKM, porsi koperasi, 
dan dimana porsi investasi. Yang ada, 
semua diberikan ke pasar. Dan ketika 
bicara pasar, yang punya uang yang 
menang. Yang ganteng yang dipilih 
orang. Punya kemasan yang bagus, 
mampu menghire pegawai yang 
berbiaya mahal karena punya modal 
sementara UKM susah.

KPPU sangat mendorong persaingan 
usah sehat. Apakah di UKM sendiri 
ada iklim persaingan yang tidak sehat?

Usaha kecil itu kecenderungannya 
tidak ada persaingan. Contohnya 
perdagangan di antara pengusaha 
kecil. Satu orang jual bakso, yang lain 
jual sayurnya, yang satu lagi jual air. 
Jadi saling melengkapi. Mereka saling 
bersinergi. Yang tidak bisa mereka 
lawan sebenarnya adalah hypermarket 
besar. Jadi ketika kemudian ada usaha-
usaha besar di sekeliling mereka, itu 
yang tidak bisa mereka lawan. Coba 
pergi ke pasar tradisional, ada penjual 
daging saling bersebelahan, bersaing 
di antara mereka tapi tidak saling 
mematikan. Itu karena kebutuhan 
masyarakat disitu ada semua. Semua 
penjual daging itu punya pangsa 
pasarnya sendiri-sendiri. Jadi di UKM 
itu kecil kecenderungan untuk saling 
bersaing, yang ada cenderung saling 
melengkapi. 

Dalam kaitan dengan UU No. 
5/1999, UKM kan masuk dalam 
pasal pengecualian. Pandangan 
tentang pasal ini bagaimana?

Ya sementara dibiarkan seperti 
itu. Karena saya tidak meyakini 
bahwa di antara pelaku UKM itu ada 
persaingan, yang ada malah sinergitas. 
Mereka malah mestinya didorong 
sinergitasnya. (ST/RBW/MK)
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In d o n e s i a  p e r n a h  d i j u l u k i 
sebagai salah satu ‘Macan Asia’. 
Pertumbuhan ekonomi Indonesia 

mampu menggapai pertumbuhan 
ekonomi negara maju di  Asia lainnya. 
Tidak sedikit ekonom menyebutnya 
sebagai sebuah “mukjizat”. Wajar 
jika abad 21 dijuluki sebagai Abad 
Asia. Namun apa kuncinya sehingga 
julukan tersebut bukan sekedar 
isapan jempol belaka? Menurut Prof. 
Zuhal, karena Indonesia mampu 
memanfaatkan sains dan teknologi 
untuk menopang pertumbuhan 
ekonomi nasional. Bahkan  langkah 
itu dilakukan sampai bergerak ke 
tinggal landas (take off).   

Saat dijumpai di ruang kerjanya, 
mantan Menteri Negara Riset 
dan Teknologi di era Habibie ini 
memaparkan contoh dimana Indonesia 
pernah mendapat penghargaan 
dari FAO di tahun 1984 karena 
berhasil meningkatkan swasembada 
beras melalui teknologi pertanian. 
Begitupun di bidang manufacturing, 

Indonesia pernah mengadakan 
subkontrak atau kerjasama teknologi 
antara perusahaan besar asing seperti 
Boeing, General Electric (GE), Airbus 
dengan PT. Dirgantara Indonesia. 
“Sedangkan PT PAL Indonesia saat 
itu juga banyak memproduksi kapal 
yang diekspor ke negara-negara maju 
seperti Jerman, Italia dan lain-lain,” 
ungkapnya. 

Karena itu, Indonesia bukanlah 
bangsa yang tidak berproduksi, 
sebab kita pernah memproduksi 
beberapa kegiatan sebelumnya. 
Tetapi sekarang Indonesia tidak 
memanfaatkan sains dan teknologi 
ketika menghadapi krisis, dan lebih 
mengandalkan sumber daya alam 
(SDA). Berbeda dengan beberapa 
negara yang tidak mempunyai SDA 
seperti Cina, Korea, Taiwan, bahkan 
India. Ketika menghadapi krisis, 
mereka meningkatkan peranannya 
dengan memanfaatkan sains dan 
teknologi. “Sedangkan Indonesia 
terlena dengan SDA yang melimpah, 
sehingga ketika krisis, Indonesia 
justru mundur ke belakang menuju 
ekonomi SDA,” katanya. Ditunjukkan 
dengan ekspor bahan-bahan mentah 
dalam bentuk energi seperti gas, 
batu bara, atau kelapa sawit justru 
dieksploitasi untuk mempertahankan 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Zuhal yang kini menjadi Ketua 
Komisi Inovasi Nasional (KIN) 
mengatakan bahwa ironisnya 
Indonesia justru bangga walaupun 
krisis pertumbuhan ekonomi tetap 
sebesar 6%. “Tapi pertumbuhan itu 
bukan dicapai dari hasil keringat kita 
tetapi dari menguras sumber daya 
alam yang ada. Itu yang membedakan 
Indonesia dengan negara yang dahulu 
belajar dari Indonesia. Mereka 
sekarang meningkatkan daya 
saingnya lebih tinggi dari Indonesia.” 

Satu contoh lagi, pada tahun 
1995  Indone s i a  k eda tangan 
tamu Vice President World Bank. 
Kedatangannya untuk mempelajari 
pertumbuhan ekonomi Indonesia dan 
bagaimana mencapai swasembada 
beras. Ketika kembali ke Beijing, 
beliau membuat  rekomendasi agar 
China meniru pertumbuhan ekonomi 
di Indonesia dengan memakai sains 
dan teknologi dan kekuatan inovasi 
dalam memutar roda ekonomi. 

China membuat pusat-pusat 
industri atau industrial park seperti 
di Shenzen dan Guangzhou, dimana 
strategi mendekatkan universitas 
dengan kepentingan industri atau 
biasa disebut triple helix diterapkan 
untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi. Kerjasama antara dunia 
sains dan teknologi dengan pelaku 
bisnis yang memerlukan inovasi yang 
dibantu oleh insentif serta regulasi 
yang baik menghasilkan kemajuan 
bagi China. 

“Dengan kemajuan itu banyak 
investor yang lebih melirik China atau 
Malaysia ketimbang Indonesia, dan 
tak sedikit tenaga kerja Indonesia yang 
memilih bekerja di negara tersebut 
untuk mendapatkan lingkungan 
kerja yang memungkinkan untuk 
berprestasi,” jelas Zuhal.

Menyadari Indonesia mengalami 
kemunduran dibanding negara-
negara lain, pada pertemuan negara-
negara G20, presiden SBY menangkap 
kesempatan ini untuk membuat 
sistem Inovasi Nasional mengingat 
episentrum ekonomi Amerika dan 
Eropa yang sedang mengalami krisis 
akan bergerak ke negara-negara 
timur. Selain China dan India, 
Indonesia merupakan negara yang 
memiliki peluang investasi karena 
memiliki pasar yang cukup besar.

Ketika Indonesia mendorong 

Sains Teknologi 
Meningkatkan Daya Saing

Prof. Dr. Zuhal, MSc. , E.E.
(Rektor Universitas Al Azhar Indonesia)
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produksi, minimal pasar dalam negeri 
dapat menyerap barang-barang kita. 
Bila kita tidak melakukan produksi 
maka produk asing yang akan masuk 
ke Indonesia. Ketika Indonesia ekspor 
bahan mentah, barang impor yang 
kita dapat justru merupakan  olahan  
dari bahan mentah yang kita ekspor. 
“Daya saing harus kita pacu saat 
ini, daya saing membutuhkan faktor 
SDM dan kekayaan alam yang 
kemudian bisa meningkatkan  nilai 
tambah produktivitas kita,” ujarnya.

Dalam kaitan dengan daya saing, 
mengutip pemikiran Michael Porter, 
Zuhal mengatakan daya saing memiliki 
empat pilar diantaranya; efisiensi 
ekonomi, efisiensi birokrasi, efisiensi 
bisnis dan pelaku usaha, serta SDM. 
Apabila suatu negara mempunyai 
pilar-pilar yang sesuai dengan empat 
pilar tersebut, biasanya negara itu kuat. 

S e l a n j u t n y a 
Zuhal menjelaskan 
bila kita melihat lebih 
dalam, peningkatan 
daya  sa ing  k i t a 
terutama karena 
adanya market size 
yang besar, sebab 
market s ize  bisa 
sedikit mengangkat 
peringkat Indonesia. 
“ S a a t  i n i  y a n g 
Indonesia butuhkan 
sebenarnya adalah 
daya saing yang ditopang oleh 
kekuatan ekonomi dan  pelaku-pelaku 
ekonomi Indonesia,” ungkapnya. 

“Itulah yang masih perlu kita 
perbaiki, masalah inovasi, pendidikan 
tinggi, dan sains teknologi guna 
menopang peranan Sain teknologi di 
dalam ekonomi. Dan Indonesia masih 

kurang menerapkan sains teknologi 
dalam ekonomi dibandingkan 
negara-negara ASEAN lainnya yang 
dahulu belajar dari Indonesia seperti 
Malaysia,” pungkas Zuhal, yang 
juga menjadi Rektor di Universitas Al 
Azhar Indonesia ini. (RBW/ST/MS)

Agustinus Prasentyatoko
(Pengamat Daya Saing - Universitas Atmajaya)

Kehadiran KPPU Menjadi
Sinyal Baik bagi Investor Global

signifikan. Doktor lulusan Prancis 
ini memberi contoh, daya saing 
menurun manakala infrastruktur 
seperti kondisi pelabuhan dan jalan 
raya kurang dibenahi dengan baik. 

Meskipun ada faktor  la in 
yang mempengaruhi daya saing 
selain hal di atas, seperti efisiensi 
produksi, peningkatan sumber daya 
manusia (SDM), dan hubungan 
harmonis antara pemerintah dan 
para pelaku usaha, tetapi secara 
umum infrastruktur dan birokrasi 
yang buruk sangat membebani daya 
saing kita. “Jika ada kemauan kuat 
untuk memperbaiki infrastruktur 
dan birokrasi maka daya saing 
dapat meningkat secara signifikan,” 
ujarnya.

Kenyataan yang terjadi saat 
ini, private sector (sektor swasta) 
Indonesia sudah berkembang dengan 
baik, tetapi hal-hal yang terkait 

The Global Competitiveness Report 2011-2012 yang diturunkan World 
Economic Forum mencatat peringkat daya saing Indonesia menurun 
dari urutan 44 pada 2010 menjadi 46 di tahun 2011 ini. Peringkat 
daya saing ini dipengaruhi oleh pelayanan birokrasi dan infrastruktur 
pembangunan yang buruk. Namun dari sisi kebijakan persaingan 
usaha, investasi global menilai Indonesia masih memiliki komitmen 
yang  besar dalam mendorong persaingan usaha secara sehat, apalagi 
diperkuat dengan sinyal positif kehadiran KPPU di Indonesia.

Agustinus Prasetyantoko, 
Pengamat Daya Saing dari 
Universitas Atmajaya, saat 

dihubungi Majalah Kompetisi, 
menjelaskan angka yang terlihat dari 
Global Competitivenes Index Report 
mencakup dua hal: opportunity 
bisnis dan pemasaran. Dan angka 
tersebut termasuk dalam kategori 
baik. Sementara yang tidak baik 
sebetulnya faktor di luar, yaitu 
keadaan infrastruktur dan pelayanan 
birokrasi. “Inilah yang membuat 

munculnya peluang praktik korupsi 
dan melemahnya kelembagaan 
t e r h a d a p  i n v e s t a s i .  I n t i n y a 
infrastruktur dan birokrasi kita masih 
sangat jelek tetapi opportunity bisnis 
dan pemasaran secara market size 
cukup,” ujarnya.

Karena faktor infrastruktur dan 
birokrasi berpengaruh terhadap 
kekuatan daya saing Indonesia, maka 
hemat Agustinus, kedua hal tersebut 
jika diperbaiki dapat membuat 
daya saing akan meningkat secara 
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dengan domain pemerintah masih 
relatif buruk. Agustinus berkeyakinan 
jika pemerintah meningkatkan 
atau memacu kinerjanya dengan 
baik, maka dengan sendirinya akan 
berpengaruh pada peningkatan daya 
saing nasional.

Dalam kaitan dengan kebijakan 
persaingan dalam meningkatkan 
daya saing, Agustinus berpendapat 
posisi persaingan masuk dalam 
aspek institution. Sebetulnya di 
Global Competitivenes Index, posisi 
persaingan Indonesia dianggap relatif 
baik. “Kehadiran KPPU merupakan 
signal baik bagi investor global.  
Indonesia dinilai memiliki komitmen 
yang besar untuk mendorong 
kompetisi,” kata Agustinus.

Meskipun kenyataannya praktik 
persaingan usaha sedikit banyak 
menghadapi masalah tetapi secara 
umum cukup membaik, sehingga 
aspek kompetisi dianggap baik oleh 
investor global. Oleh karenanya 
kebijakan dan praktik persaingan 
usaha cukup kondusif  dalam 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
dan daya saing nasional, jelasnya.

Sebagai lembaga negara yang 
ber tugas  mengawas i  prakt ik 
persaingan usaha, langkah KPPU 
sudah berada di jalan yang semestinya 
(on the track). Namun kinerja 
KPPU masih perlu ditingkatkan, 
terutama dalam mendorong sektor-
sektor yang perlu dibenahi. Hal 
ini menurut keyakinan Agustinus 
secara signifikan dapat meningkatkan 
Global Competitiveness Index kita. 

KPPU, lanjut Agustinus, perlu 
menunjukkan skala  pr ior i tas 
dalam menangani perkara yang 
memberi dampak pada ekonomi 
nasional secara signifikan. Sektor-
sektor ekonomi nasional Indonesia 
dalam pandangannya memiliki 
kecenderungan dikuasai oleh sektor 
berbasis produk primer seperti kelapa 
sawit dan lain lain. “Kalau sektor-
sektor itu dapat menunjukkan signal 
kompetisi yang baik, maka akan 
sangat membantu daya saing kita,” 
jelasnya. 

Untuk mengurangi faktor yang 
memperlemah daya saing terutama 
dalam hal pembenahan infrastruktur, 

pemerintah membuat 
program pembenahan 
infrastuktur nasional 
y a n g  d i s e b u t 
s e b a g a i  M a s t e r 
P l an  Pe r c epa tan 
d a n  P e r l u a s a n 
P e m b a n g u n a n 
Ekonomi Indonesia 
(MP3I). Meskipun 
d i  a t a s  k e r t a s 
rencana tersebut 
baik, tetapi dalam 
pelaksanaannya 
banyak yang perlu 
direvitalisasi.

K e m u d i a n , 
d a l a m 
p e l a k s a n a a n 
tender proyek 
infrastruktur, 
A g u s t i n u s 
menyampaikan  
K P P U  b i s a 
m e l a k u k a n 
p engawasan 
d a l a m 
p e n e n t u a n 
t e n d e r 
p e k e r j a a n 
t e r s e b u t . 
D i k a r e n a k a n 
pekerjaan infrastruktur tidak terlihat 
di permukaan tapi dalam proses 
memilih pemenang tender cukup 
menyengat aroma kartel, karena 
hanya itu-itu saja yang memenangkan 
tender pekerjaan. 

Dalam pandangan Agustinus, 
KPPU juga sudah sejalan dengan 
u p a y a  m e n d o r o n g  e k o n o m i 
masyarakat kecil, tetapi belum 
menyelesaikan masalah. Kalau 
dilihat dari data statisik, Usaha Kecil 
Menengah (UKM) berjumlah 99%, 
sementara unit usaha besar sebanyak 
0,01%. Kontribusi kepada PDB 
64% terhadap ekspor. “Kalau KPPU 
concern pada struktur ekonomi 
semacam itu sangat positif, tetapi 
itu bukan pekerjaan mudah karena 
harus melibatkan grand strategy yang 
menyeluruh,” jelasnya.

Meskipun kadang pelaku usaha 
kecil sering diposisikan di bawah 
pelaku usaha besar, Agustinus 
menyadari bahwa ini merupakan 

kondisi negara yang sedang mengejar 
pertumbuhan. Sebab pertumbuhan 
hanya bisa didorong oleh para pelaku 
usaha besar, sedangkan pelaku usaha 
kecil cenderung lambat, bahkan 
seringkali ketinggalan.

Tetap i  pada  fase  te r tentu 
pembangunan ini harus memikirkan 
s istem kompetis i  yang sehat , 
dibandingkan dengan penerapan 
program kompetisi di negara-negara 
maju yang sudah cukup stabil. 
Piramida ekonomi di negara maju 
sudah terbentuk dengan baik, dimana 
pelaku usaha terdiri dari pelaku 
usaha besar, menengah, sampai kecil. 
Sementara di Indonesia piramida 
model tersebut belum terbentuk. 
(RBW/ST)
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“Dalam Situasi KRISIS,

NOTIFIKASI MERGER
dan AKUISISI”

KPPU akan Disibukkan oleh

Nawir Messi
(Ketua KPPU)

Krisis ekonomi yang melanda 
Amerika Serikat dan Eropa 
mulai menimbulkan kecemasan 

banyak pihak. Hutang menjadi batu 
sandungan. Jika gagal bayar mata 
uang Euro akan tersungkur. Jika 
terlambat dituntaskan, krisis ini 
akan menjalar ke belahan negara 
lain. Ekonomi AS setali tiga uang. 
Negeri Obama ini tengah mengalami 
perlambatan pertumbuhan ekonomi 
akibat krisis keuangan. Krisis ini 
memicu aksi merger dan akuisisi besar-
besaran. Di tengah kekhawatiran 
dunia, pertanyaan yang sangat 
lazim adalah, bagaimana Indonesia? 
Bagaimana kebijakan persaingan? 

Apakah krisis cenderung membuat 
kebijakan persaingan dipinggirkan 
demi membangkitkan kembali pasar 
yang jatuh? Untuk mendapatkan 
gambaran yang komperehensif, 
Redaks i  Ma ja l ah  Kompe t i s i 
berbincang-bincang dengan Ketua 
KPPU, Nawir Messi dalam sebuah 
kesempatan. Berikut petikannya:

Bagaimana sebenarnya situasi krisis 
global akhir-akhir inir?

Sebelum menjawab ada baiknya 
saya berbicara dulu tentang nature of 
crisis. Di awal pertengahan tahun ini 
kita terlalu khawatir dengan financial 
crisis di Amerika Serikat yang tidak 

dapat tertanggulangi meski ada 
spending bail out sebesar US$400 
Milyar dari pemerintahan Obama 
akibat respon pasar yang bergeming. 
Lalu gejala runtuhnya Eropa mulai 
pada awal paruh kedua tahun ini, 
lalu bangkit lagi setelah persoalan 
fundamental crisis lewat. 

Maka saat menjelang Agustus-
September, seluruh prediksi proyeksi 
kinerja ekonomi dunia global regional 
maupun  tiap negara mulai mengalami 
koreksi. Kita lihat per September, 
IMF mulai mengoreksi pertumbuhan 
tingkat global dari 4,5% di tahun 
2011 diturunkan menjadi 4%. Bank 
Dunia juga melakukan hal yang sama 
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Tapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Eropa 
secara umum pada awal paruh kedua tahun ini belum 
selesai, yang kemudian berlangsung sampai September. 
Kemudian masyarakat internasional lebih kaget lagi dengan 
situasi pertemuan G-20 dimana pemerintahan Yunani 
menolak uluran tangan Eropa dalam rangka recovery 
crisisnya. Situasi ini menjalar kemana-mana, dan ini 
membuat masyarakat ekonomi dunia semakin khawatir 
dengan prospek-prospek global.

Pengaruhnya terhadap ekonomi kawasan?
Investor melihat resiko di Amerika semakin besar. 

Ekonom melihat itu artinya resiko berinvestasi semakin 
besar. Artinya uang yang tadinya siap dinvestasikan 
di kedua belahan dunia itu siap mencari tempat lain. 
Alternatifnya kemana? Kita lihat Jepang belum pulih, 
Amerika masih mengalami berbagai persoalan. Karena itu 
bila dilihat dari konstelasi seperti itu dan respon berbagai 
kawasan lain yang juga tidak begitu positif, maka kita lihat 
Indonesia terutama Thailand dalam bulan terakhir juga 
menjadi tujuan investasi. Bahkan ada sejumlah investasi 
besar dari Thailand akan siap dipindahkan ke kawasan 
lain. Dan Indonesia menjadi salah satu tujuan, seperti 
kelompok Astra misalkan. Nah kalau kita melihat dari sisi 
Indonesia akan kebanjiran arus dana, itu artinya sejumlah 
pesaing-pesaing baru dan dunia usaha di Indonesia akan 
disemarakkan oleh masuknya pemain-pemain baru. 
Pemain tersebut bisa jadi pemain baru atau pemain lama 

dengan bidang yang berbeda. Di satu sisi kita 
bisa melihat ini sebagai peningkatan kadar 
persaingan di pasar domestik, kalau situasi 
seperti ini yang berlangsung.

Apa dampaknya bagi kita?
Kalau dampak dari krisis itu mulai menjalar 

ke Indonesia, maka yang dapat kita bayangkan 
adalah suatu situasi dimana dalam suatu 
lingkungan bisnis proses-proses pertemuannya 
mulai melemah. Situasi yang paling ekstrim 
adalah sejumlah perusahaan akan collapse 
dan yang terjadi kemudian adalah merger dan 
akuisisi besar-besaran sebagaimana situasi 
dimana setiap ekonomi yang mengalami krisis 
yang terjadi pasti adalah merger akusisi global. 
Kalau itu terjadi maka KPPU akan disibukan 
oleh notifikasi merger dan akuisisi.

Dengan kondisi banyaknya merger dan akuisisi 
yang dilaksanakan sebagai akibat dari krisis, 
bagaimana dengan sisi penegakan hukumnya? 
Apakah hukum akan ditegakkan seperti ketika 
kondisi ekonomi normal?

Bila itu terjadi disini, apakah kita harus 
melakukan penegakan hukum seperti apa 
adanya dalam keadaan normal. Ataukah KPPU 
harus menutup mata dari persoalan-persoalan 
kebangkrutan dari berbagai korporasi yang 

kemudian dibeli, diakuisisi, dimerger satu sama lain. 
Atau akan mengambil kebijakan dimana merger dan 
akuisisi dalam situasi krisis akan dilakukan relaksasi yaitu 
pengendoran terhadap law enforcement? 

Pilihan-pilihan itu dihadapi oleh setiap negara yang 
mengalami dampak krisis. Kalau Anda lihat misalnya apa 
yang terjadi di Amerika Serikat. Selama 2 tahun terakhir 
saya lihat di internet, mungkin saya salah, saya tidak pernah 
melihat pengumuman USFTC menolak permohonan akusisi/
merger sebagaimana biasanya. Artinya apa yang dilakukan 
Amerika adalah mengendorkan enforcementnya. Saya 
tanyakan hal itu di Hongkong tahun lalu dan saya tanyakan 
juga di Jakarta. Kemudian dijawab secara diplomatis 
bahwa mereka melakukan pekerjaan seperti biasanya. 
Tapi saya tidak pernah melihat otoritas Amerika menolak 
permohonan merger/akuisisi sebagaimana biasanya mereka 
menolak ketika terjadi pembentukan market power sebagai 
akibat merger/akusisi itu.

Kita lihat di Eropa juga seperti itu. Selama masa krisis 
dua tahun terakhir ini jarang sekali ada permohonan merger 
akusisi yang ditolak. Hal ini mencerminkan relaksasi dari 
enforcement ketika mengalami situasi yang kita kenal dengan 
krisis. Tapi tidak ada satu negara pun yang mengumumkan 
secara formal ketika mereka melakukan relaksasi karena 
secara teori the best way to alocate the resources adalah 
dengan enforcing law. Kita semua percaya secara teori bahwa 
satu-satunya cara terbaik untuk keluar dari krisis adalah 
meng-enforce competition itu sendiri. Artinya berdasarkan 
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keyakinan dari orang-orang persaingan, 
hanya pasarlah yang memilih pemain-
pemain yang memiliki kompetensi, bisa 
inovate, bisa bertahan di dalam pasar, 
bahkan bisa mengembangkan dirinya 
sendiri dalam situasi krisis.

Kalau pemerintah atau politik 
yang memilih maka pilihan itu belum 
tentu searah dengan pasar. Kalau 
birokrasi yang memilih pemain yang 
harus bertahan atau untuk membantu 
si pelaku yang collapse untuk bangkit 
kembali, maka belum tentu kebangkitan 
itu sustainable, berkompetensi, dan 
dilandasi oleh kemampuan berinovasi. 
Itu keyakinan secara teoritis, sehingga 
pun tidak ada satu negara pun yang 
bakal mengumumkan bahwa akan 
mengendorkan enforcement selama 
masa krisis. Itulah persoalan ekonomi 
politik ketika anda akan memutuskan 
dalam menghadapi situasi krisis, 
competition authority harus setengah 
tiarap atau tetap tegak menghadapi 
situasi itu. Itu faktanya bahwa 
setiap negara yang dilanda krisis, 
even negara besar akan mengurangi 
kadar enforcement competitionnya 
tetapi tidak satu negara pun yang 
pernah mengumumkan bahwa mereka 
mengendorkan enforcementnya ketika 
menghadapi krisis. 

Bagaimana dengan KPPU?
Saya tidak pernah mengatakan 

bahwa bila terjadi krisis  KPPU akan 
mengendorkan enforcementnya, tetapi 
saya juga tidak mengatakan yang 
sebaliknya.

Kita tidak tahu nature of crisisnya 
seperti apa di Eropa dan Amerika 
dan bagaimana pengaruhnya secara 
global. Ada tiga bentuk krisis. Kalau 
siklusnya berbentuk T itu akan cepat, 
mungkin tahun depan akan recover. 
Kalau bentuknya U akan panjang. 
Bisa jadi the nature of crisisnya agak 
dalam karena intensitas kerusakannya 
agak jauh berbeda dengan yang kita 
alami di masa yang lalu. Tetapi kalau 
penanganannya secara sepenggal-
sepenggal, tidak secara komprehensif 
dilakukan dan oleh beberapa negara 
maka bisa menjelma menjadi W crisis. 
Artinya kita recover tahun depan 
tetapi beberapa bulan ke depan krisis 
lagi. 

Kita lihat sekarang G20 tidak 
satu bahasa, Komisi Eropa tidak satu 
bahasa. Kita lihat administrasi Obama 
juga tidak clear mau membawa kemana 
persoalan-persoalan negerinya. 
Dalam konteks global, hanya sebuah 
himbauan agar negara-negara Asia 
ikut mengambil bagian dari upaya 

recovery ekonomi global. Situasi 
mengambang seperti ini sebenarnya 
semakin memperburuk suasana. Kita 
lihat statement di CNN makin tidak 
jelas. Sebenarnya yang kita harapkan 
G-20 mengeluarkan suatu statement 
yang strong, tapi ternyata tidak. Nah 
kita harapkan APEC sekitar minggu-
minggu ini diharapkan akan keluar 
statement seperti apa. 

Dari sisi regional saya juga berharap 
di Bali ada sebuah statement bersama 
karena salah satu tujuan High Level 
Meeting ini adalah selain hal-hal yang 
bersifat teknis, saya juga ingin sebuah 
clearance sikap anggota-anggota 
ASEAN, ”how do we did with this kind 
of potential crisis”. Kalau misalnya 
Indonesia tetap melakukan pengetatan 
seolah-olah tidak terjadi apa-apa, 
kemudian Malaysia merespons dengan 
relaks, dan Singapura melakukan 
relaksasi, serta negara lain juga akan 
melakukannya, ini akan sangat 
buruk bagi kawasan. Karena itu 
salah satu tujuan yang saya belum 
minta dimasukan ke dalam agenda 
formal adalah keinginan saya sendiri 
untuk mendengar dan merespons 
secara bersama-sama situasi yang akan 
berkembang di ASEAN sebagai imbas 
krisis Eropa dan Amerika. n
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Daya saing sebuah negara setiap 
tahun dinilai dan diumumkan 
oleh sebuah organisasi yang 

bernama World Economic Forum 
(WEF). Melalui laporannya, “The Global 
Competitiveness Report”, setiap negara 
mendapatkan penilaian apakah daya 
saing mereka mengalami peningkatan 
atau penurunan. Laporan inilah yang 
kemudian dijadikan acuan bagi tiap 
negara dan seakan menjadi umpan 
negara yang terjun dalam pasar global 
untuk memancing investor asing masuk. 
Umumnya ditemukan bahwa negara-
negara yang memperoleh peringkat daya 
saing baik, memiliki kondisi makro dan 
mikro ekonomi yang juga baik, dimana 
kebijakan pemerintah negara tersebut 
menciptakan dukungan bagi dunia usaha 
untuk bergerak maju.

Paul Krugman, ekonom terkenal dari 
AS, menjelaskan bahwa pada dasarnya 
daya saing suatu negara berbeda dengan 
daya saing perusahaan. Alasannya, fakta 
di lapangan, yang benar-benar bersaing 
bukanlah negara melainkan perusahaan-
perusahaan dan sektor industri dari 
masing-masing negara. Jadi meski suatu 
negara memiliki daya saing, tidak berarti 
semua perusahaan dan industri di negara 
tersebut memiliki daya saing juga. 
Negara tidak akan pernah keluar dari 
persaingan meski ada saja perusahaan di 
negara tersebut yang terdepak dari pasar. 
Daya saing suatu negara bisa diperoleh 
dari akumulasi dari daya saing strategis 
setiap perusahaan di negara itu. Juga 
ditentukan oleh sinergi antara kondisi 
makro ekonomi, dukungan kebijakan 
pemerintah, performa dari dunia usaha, 
serta support dari sisi infrastruktur 
negara tersebut.

Daya Saing Indonesia
Bagaimana Indonesia? Peringkat 

daya saing Indonesia seperti yang 
dilaporan WEF pada tahun 2011 
mengalami penurunan dibanding tahun 
sebelumnya. Pada tahun 2010 peringkat 
Indonesia sebenarnya melonjak cukup 
tinggi dari peringkat 54, menjadi 
urutan ke-44 dari 142 negara yang 
dinilai oleh World Economic Forum. 
Peringkat Indonesia bahkan paling tinggi 
dibanding negara G20. Namun tahun 
ini, peringkat Indonesia turun ke posisi 
46. Indonesia juga memiliki nilai daya 
saing yang lebih rendah dari beberapa 
negara ASEAN seperti Singapura, 
Malaysia, Filipina dan Thailand.

Sebenarnya Indonesia masih memiliki 
kelebihan yaitu keunggulan dari sisi 
jumlah penduduk. Dengan posisi sebagai 
negara berpenduduk terbesar di dunia, 
Indonesia merupakan pasar besar dilihat 
dari market size. Perdagangan antar 
penduduk di Indonesia bahkan bisa 
melebihi omset perdagangan antar 
anggota negara ASEAN. Dari sisi dunia 
pendidikan, akses pendidikan dasar 
di Indonesia juga cukup merata yang 
dapat meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia juga tergolong dinamis dan 
bergerak cepat.

Namun harus diakui, faktor 
penyumbang penurunan nilai daya 
saing nasional justru lebih banyak datang 
dari pihak pemerintah. Kurangnya 
transparansi, tingginya angka korupsi, 
berbelitnya birokrasi adalah beberapa 
contohnya. Contoh yang lain adalah 
kualitas pelayanan birokrasi yang rendah, 
ekonomi biaya tinggi, dunia usaha yang 
kurang efisien, kualitas infrastruktur yang 
kurang baik, penguasaan dan penerapan 
informasi dan teknologi yang masih 
rendah, dan rendahnya kualitas sumber 
daya manusia (SDM). 

Terkait penerapan teknologi dan 

kualitas sumber daya manusia, rendahnya 
penguasaan teknologi dan tingkat 
pendidikan tenaga kerja tercermin dari 
kemampuan pekerja di Indonesia yang 
sebagian besar hanya menjadi tukang 
rakit atau tukang kopi dari model yang 
sudah ada. Kuantitas penduduk sebagai 
tenaga kerja ternyata tidak berdampak 
secara efektif terhadap pembangunan 
ekonomi dikarenakan belum meratanya 
kemampuan menyerap teknologi. Dapat 
dikatakan bahwa secara individu, tenaga 
kerja Indonesia belum benar-benar siap 
mengaplikasikan teknologi.

Sukar mengharapkan munculnya 
ide dan inovasi baru dengan kondisi 
seperti ini. Sementara inovasi sendiri 
merupakan gabungan beragam fungsi 
seperti invention, pengetahuan dan 
penguasaan science serta teknologi, 
fungsi learning session, juga pendidikan 
dan budaya. Semua fungsi itu kemudian 
dicampur menjadi parameter yang 
dinamakan inovasi. Di sisi ini harus 
diakui, Indonesia masih jauh tertinggal 
dibanding negara lain di dunia. Kedepan, 
dunia menyongsong masa dimana sektor 
industri unggul adalah sektor industri 
dengan komparatif tinggi, yaitu sektor 
padat teknologi dan padat tenaga ahli. 

Selain itu permasalahan panjang 
dan berbelitnya rantai birokrasi dalam 
pengurusan izin memulai usaha di 
Indonesia yang menyebabkan ekonomi 
biaya tinggi adalah kendala lainnya yang 
menjadi bagian dari faktor penyebab 
menurunnya nilai daya saing Indonesia. 
Pelaku usaha yang ingin mendirikan 
perusahaan secara formal terkendala oleh 
aturan yang ada. Sejak awal pelaku usaha 
tersebut sudah harus mengeluarkan biaya 
besar untuk mengurus perizinan mulai 
dari akta perusahaan hingga ke AD/
ARTnya. Padahal untuk memulai usaha 
tersebut dia sudah harus memiliki modal 
yang cukup. Dengan istilah lain, belum 
memulai usaha saja sudah keluar banyak 
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biaya, ditambah banyaknya pungutan 
disana-sini. Padahal seharusnya iklim 
usaha yang kondusif untuk bergairah 
menjalankan usaha inilah yang seharusnya 
ditumbuhkan oleh pemerintah. 

Jika saja pemerintah dapat memanage, 
dengan menyatukan kekuatan dari 
pemerintah, akademisi/dunia riset, dan 
pelaku usaha, seharusnya Indonesia tidak 
perlu takut untuk head to head dengan 
negara lain. Terlebih jika dunia usaha 
yang kondusif menumbuhkan Indonesia 
Incorporate, dimana para konglomerat 
turut berperan dalam pembangunan 
ekonomi nasional dengan berinvestasi dan 
menanamkan modalnya di dalam negeri. 
Kenyataannya, kebijakan pemerintah 
malah menghambat perkembangan bisnis 
di Indonesia sendiri. Contohnya dalam 
industri elektronik. Saat ini Indonesia 
hanya punya perusahaan elektronik 
Maspion. Dulu ada beberapa produk 
elektronik yang berdiri. Kebijakan 
pemerintah adalah ada usaha padat 
karya dengan penyerapan tenaga kerja 
yang besar. Ketika pabrik Philips hendak 
melakukan otomatisasi, berujung dengan 
kebijakan yang dikeluarkan oleh Sudomo 
yang menyebabkan pabrik tersebut 
(disusul pabrikan sejenis) memutuskan 
pindah ke Malaysia. Akibatnya Indonesia 
tidak memiliki pabrik semikonduktor. 
Ini sebenarnya ironis, karena sesuatu 
yang seharusnya tidak perlu terlalu 
dipermasalahkan menjadi masalah besar 
hingga akhirnya pabrikan memutuskan 
keluar dari Indonesia.

Hal ironis berikutnya, terungkap 
bahwa ekonomi makro Indonesia 
dikatakan mengalami peningkatan, namun 
daya saing nasional malah mengalami 
penurunan. Hal ini mungkin saja 
disebabkan ada ketidaksinkronan dalam 
hal penguasaan teknologi, kelembagaan, 
inovasi, hingga pada penerapan nilai-
nilai praktek persaingan usaha yang 
sehat. Bagaimana mungkin dengan 
sederet keanehan yang merefleksikan 
budaya, etos kerja, kemampuan inovasi, 
penguasaan teknologi, kemampuan riset, 
dan sebagainya, namun data menyatakan 
kondisi makro ekonomi justru baik. 
Dikhawatirkan peningkatan di sisi makro 
ekonomi ini bersifat semu. 

Selain itu, kurang efisiennya dunia 
usaha merupakan cermin dari masih 
kurang sehatnya kondisi persaingan 
usaha di Indonesia. Ditandai dengan 
masih banyaknya sektor industri yang 
berada dalam kondisi monopoli maupun 
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oligopoli. Dengan demikian, jika Indonesia 
ingin tetap bertahan dalam pasar global, 
semua rintangan yang menghambat 
persaingan harus ditebas.

Persaingan Usaha dan Daya 
Saing Nasional

Persa ingan usaha  memi l ik i 
kontribusi dalam mendongkrak daya 
saing. Dikatakan demikian karena jika 
nilai persaingan usaha yang sehat 
benar-benar ditanamkan dalam 
kehidupan suatu bangsa 
maka akan mempengaruhi 
daya saing bangsa tersebut. 
Hal ini dilandaskan alasan 
bahwa pada  dasarnya 
nilai-nilai persaingan itu 
menanamkan prinsip inovasi, 
bersaing secara fair hingga 
menimbulkan harga yang 
wajar, keuntungan yang wajar 
dan akhirnya berujung pada 
terciptanya efisiensi ekonomi, 
dan publik mendapatkan manfaat 
dengan meningkatnya kesejahteraan.

Dengan kata lain persaingan usaha 
yang sehat adalah konstitusi ekonomi 
karena pembangunan ekonomi adalah 
substansi besar menuju kesejahteraan 
masyarakat Dan hal ini tidak akan 
tercapai tanpa menanamkan nilai-nilai 
persaingan usaha yang sehat dalam 
proses ekonomi.

Dalam kaitannya dengan penanaman 
nilai-nilai persaingan usaha yang sehat 
di masyarakat, KPPU sebagai lembaga 
yang membawa tanggung jawab 
menegakkan hukum persaingan dan 
menginternalisasikan nilai persaingan 
tersebut ke masyarakat seharusnya 
bisa berbuat banyak. Kedepannya 
KPPU seharusnya bisa benar-benar 
masuk dalam proses pembangunan 
ekonomi nasional. Artinya KPPU harus 
berada dalam posisi yang sama dalam 
tugas pembangunan ekonomi. KPPU 
harus mainstreaming dalam pengertian 
idealnya KPPU juga harus dilibatkan 
dalam sidang kabinet untuk memberikan 
saran dan masukan terhadap proses 
terbentuknya sebuah regulasi yang 
akan dikeluarkan pemerintah. KPPU 
dapat memberikan guidance apakah 
kebijakan tersebut selaras dengan nilai-
nilai  persaingan. 

Seharusnya menjadi perhatian 
pemerintah untuk melakukan reformasi 
bahwa KPPU mempunya tugas penting 
dalam menangani persaingan usaha sehat 

dalam proses pembangunan ekonomi. 
Dapat dibayangkan jika “ruh” itu 
tidak ada, maka persaingan usaha yang 
sehat tidak akan terjadi. Sekarang ini, 
“ruh” tersebut baru ditanamkan secara 
sporadis dalam rule enforcement perkara. 
Padahal ada banyak perkara yang tidak 
bisa tertangani, baik sebagai inisiatif 
KPPU maupun yang masuk sebagai 
laporan. Juga ada ratusan regulasi yang 
harus diharmonisasikan dengan prinsip-
prinsip persaingan usaha. Hal ini harus 
dibenahi, karena memang kenyataannya 
70% masalah yang ditemui dari regulasi 
tersebut adalah tidak harmonisnya 
regulasi yang dikeluarkan pemerintah 
dengan nilai persaingan usaha yang sehat. 

Kedepannya KPPU harus out of the 
box. Keluar dari pemikiran melakukan 
business as usual. Jangan hanya 
menerapkan pola pikir sebagai lembaga 
peradilan sebagaimana biasanya saja. 
Akan jauh lebih efektif jika kita tidak 
hanya melakukan penegakan hukum, 
namun juga melakukan implementasi 
kelembagaan. Tugas KPPU memang 
bersifat intangible. Tidak menghasilkan 
barang atau jasa layaknya industri, 
namun output KPPU lebih ke peningkatan 
awareness. Jadi yang berusaha diwujudkan 
adalah terbentuknya komunitas pelaku 
usaha yang sadar sepenuhnya terhadap 
hukum dan kebijakan persaingan. n
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Geliat UKM Alas Kaki Lokal

Perdagangan antar negara 
berpeluang memberi manfaat 
melalui komoditas unggulan 

masing-masing negara. Meskipun 
demikian, perdagangan bebas dapat 
pula menimbulkan dampak negatif. 
Persaingan dagang yang tidak 
sebanding dapat berdampak pada 
eksploitasi negara berkembang dan 
rusaknya industri lokal.

Salah satu wujud nyata perdagangan 
bebas yang sedang kita rasakan adalah 
kesepakatan China-ASEAN Free 
Trade Area (CAFTA). CAFTA dapat 
berdampak positif maupun negatif. 
Dampak positif dinikmati oleh sektor 
yang produknya dibutuhkan oleh 
China. Sedangkan produsen dalam 
negeri yang produknya sejenis dengan 
produk China akan merasakan dampak 
negatif. Dampak negatif lebih dirasakan 
bagi produk yang memiliki tingkat 
daya saing relatif kurang kompetitif.

China memiliki banyak komoditas 
yang siap menyerbu pasar dunia. 
Salah satu pasar sasaran adalah 
Indonesia karena memiliki pasar 
cukup besar. Faktanya produk China 
memiliki keunggulan pada harga yang 
lebih murah dan memiliki banyak 
varian serta model. Oleh sebab itu, 
pelaku usaha perlu mengantisipasi 
serangan produk China dengan 
memperkuat daya saing produk.

Banyak kalangan pengusaha 

mengkhawatirkan dampak CAFTA, 
khususnya pelaku Usaha Kecil 
Menengah (UKM). Namun tidak 
semua UKM merasakan kekhawatiran 
yang sama. Beberapa UKM alas kaki 
(sepatu dan sandal) di kawasan industri 
kecil Ciomas, Bogor, lebih percaya diri. 
Mereka yakin, kehadiran produk luar 
khususnya China bukan merupakan 
pesaing yang perlu dikhawatirkan. 
Kepercayaan diri mereka didasarkan 
pada jaminan kualitas produk yang 
mereka tawarkan. Terbukti beberapa 
kasus produk alas kaki China 
yang masuk ke Indonesia banyak 
mengalami kerusakan dan diperbaiki 
oleh pengrajin lokal (Ciomas). Seperti 
penuturan Wiyan (pengrajin alas kaki 
Ciomas), ”banyak produk China yang 
cacat karena kualitas rendah yang 
diperbaiki di bengkel-bengkel sepatu 
kita.” 

Hal senada juga disampaikan oleh 
pengusaha kecil sepatu Alik Collection 
dari Ciomas. Alik sebagai pemilik 
usaha mengatakan bahwa dirinya yakin 
jika produk alas kaki buatan Ciomas 
memiliki kualitas yang lebih unggul 
dari produk China. Terbukti beberapa 
perusahaan sepatu merk ternama 
tetap setia memesan produknya. 
”Beberapa merk sepatu ternama tetap 
memilih kami karena yakin terhadap 
kualitas produk yang kami tawarkan,” 
ujar Alik. Sebut saja, Bata, Yongki 

Komaladi, Cardinal, dan Fladeo adalah 
beberapa merk sepatu ternama yang 
menggunakan produk alas kaki buatan 
pengrajin Ciomas. ”Produk lokal kami 
juga menyuplai Matahari dan beberapa 
ritel besar lainnya. Selain itu, setiap 
tiga bulan sekali kami mengekspor 
produk ke Malaysia,” imbuh Alik. 
Kepala Bidang Perindustrian, Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Bogor, Ir. Dinar Dahlia Nalan, M.M 
juga menambahkan, ”produk alas kaki 
lokal Bogor menjadi komoditas ekspor 
bagi negara Afrika Selatan, khususnya 
Nigeria.”

Berdasarkan fakta di lapangan, 
tidak semua UKM merasakan dampak 
negatif dari perdagangan bebas. 
Meskipun demikian, ada beberapa 
UKM yang gulung tikar karena 
terkena imbas perdagangan bebas. 
Mereka yang gulung tikar diketahui 
tidak memiliki produk yang berdaya 
saing, sehingga kalah bersaing dari 
segi kualitas produk maupun efisiensi 
usaha. Alik juga mengatakan bahwa 
dirinya melihat beberapa bengkel 
sepatu yang gulung tikar karena 
tidak memiliki keunggulan. Kualitas 
produk seadanya, mentalitas Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang rendah 
dan pengaturan modal yang tidak 
efisien menjadi penyebab utama 
kekalahan mereka. 

Selain itu, Alik sendiri merasa 
terbebani dengan masalah pajak. 
”Pengenaan pajak di kita (Indonesia) 
sebanyak dua kali. Pertama, bahan 
bakunya sendiri kena pajak. Kedua, 
barang jadinya pun dikenai pajak 
kembali. Hal tersebut mempengaruhi 
tingginya harga jual produk,” ujar 
Alik. Ia berharap pemerintah Indonesia 
memperhatikan dan mendukung UKM 
agar usahanya lebih efisien dan berdaya 
saing. ”Dari fakta yang saya peroleh, 
pemerintah China sangat melindungi 
dan mendukung industri kecilnya, 
khususnya industri alas kaki. Disana 
pengenaan pajak tidak membebani 
para pelaku usaha kecil, sehingga harga 

Beberapa UKM alas kaki (sepatu dan sandal) di kawasan industri kecil 
Ciomas, Bogor, lebih percaya diri. Mereka yakin, kehadiran produk luar 
khususnya China bukan merupakan pesaing yang perlu dikhawatirkan. 
Kepercayaan diri mereka didasarkan pada jaminan kualitas produk 
yang mereka tawarkan.
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produk bisa lebih murah,” terang Alik.
Berdasarkan penuturan pelaku di 

lapangan, permasalahan yang dihadapi 
UKM meliputi kurangnya modal, 
mentalitas SDM, lemahnya jaringan 
usaha (pemasaran), rendahnya akses 
informasi dan teknologi, daya saing 
yang rendah dan iklim usaha yang belum 
kondusif. Sementara itu, pemerintah 
kota Bogor diwakili oleh Ir. Dinar 
mengatakan bahwa pemerintah sudah 
banyak membantu pengembangan 
UKM melalui berbagai program 
pelatihan. ”Disperindag memiliki 
program-program pelatihan untuk para 
pengrajin alas kaki. Kami memberikan 

pembinaan berupa pengenalan 
teknologi informasi untuk memasarkan 
produk; training motivasi; pengetahuan 
HKI tentang merk, pembinaan teknik 
industri, serta pelatihan soft skill 
lainnya,” terang Ir. Dinar. 

M e n u r u t  p e n u t u r a n n y a , 
Disperindag juga memfasilitasi dalam 
pendaftaran HKI; pendaftaran sertifikat 
halal; pemberian link ke perbankan; 
memfasilitasi pameran produk; serta 
membuka layanan konsultasi HKI 
dan packaging. Meskipun demikian, 
Ir. Dinar mengatakan bahwa rata-
rata keberhasilan pelatihan dan 
pembinaan UKM sebesar 25%. Hal 

itu dipengaruhi oleh banyak faktor, 
diantaranya sulitnya mendapatkan 
pinjaman modal dan kualitas SDM 
serta tingkat pendidikan yang masih 
rendah. ”Permasalahan Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) tidak semudah seperti 
yang didengungkan di televisi. Di 
lapangan KUR tidak menjamin 
kemudahan dalam pemberian modal,” 
ucap Ir. Dinar.

Ir.  Dinar mengakui bahwa 
permasalahan UKM di daerah 
telah disampaikan ke pemerintah 
pusat, namun hasilnya belum dapat 
dirasakan. Padahal UKM memainkan 
peran penting dalam pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi. Keberadaan 
UKM menyerap banyak tenaga kerja 
dan juga memberi kontribusi dalam 
pembentukan/ pertumbuhan Produk 
Domestik Bruto (PDB) paling besar. 

Oleh sebab itu pemerintah 
diharapkan dapat lebih memperhatikan 
dan mendukung UKM agar lebih 
berdaya saing. Tantangan persaingan 
global diharapkan dapat diatasi bila 
UKM memiliki kemandirian dan daya 
saing unggul. (FH/ST/DY)

Stop Ekspor Bahan Baku Rotan

Dua fakta di atas cukup untuk menggambarkan 
potensi besar industri rotan Indonesia terutama di 
Cirebon. Namun potensi tersebut saat ini tenggelam 

seiring kebijakan pemerintah yang membuka ekspor bahan 
baku rotan. Sumartja, selaku ketua ASMINDO (Asosiasi 
Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia) Komda 
Cirebon mencoba menuturkan kondisi industri rotan di 
Cirebon kepada KOMPETISI.

Tahun 1986 saat bahan baku rotan distop ekspornya, 
industri furnitur rotan di Indonesia khususnya Cirebon 
sangat berkembang layaknya jamur di musim hujan. Hal 
tersebut disebabkan bahan baku rotan tumbuh subur di 
negeri ini. Dengan kata lain Indonesia menguasai sebagian 

besar bahan baku rotan dengan kualitas terbaik. 
Fakta di atas mengakibatkan negara produsen rotan 

lainnya tidak mendapatkan pasokan bahan baku rotan 
dan tidak dapat memproduksi furnitur rotan jadi lagi. 
Akhirnya negara seperti Filipina, Vietnam, Jerman, dan 
Jepang berbondong-bondong investasi mendirikan industri 
rotan di Indonesia termasuk di Cirebon. Sedangkan negara 
tujuan ekspor furnitur rotan antara lain Amerika Serikat, 
Jepang, dan beberapa negara Eropa.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, IMF 
sempat mengusulkan agar keran ekspor rotan dari 
Indonesia dibuka dan pemerintah menyetujui dengan 
syarat dan ketentuan seperti pajak serta harga patokan 
yang sangat tinggi. ”Dengan kata lain pemerintah saat itu 
tidak sepenuh hati membuka kran ekspor rotan tersebut,” 
tutur Sumartja.

Namun dengan negosiasi yang dilakukan IMF kepada 
pemerintah Indonesia, pajak ekspor berangsur-angsur 
turun hingga mencapai klimaksnya pada tahun 2003 
tinggal sekitar 10%. Saat itu dampaknya bagi industri 

Sekitar 80% spesies rotan tumbuh di hutan 
Indonesia yang notabene daerah tropis. Sementara  
diukur dari volume ekspor kerajinan rotan jadi 
seluruh Indonesia, tidak kurang dari 60% ekspor 
kerajinan rotan jadi berasal dari Cirebon.
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rotan di Indonesia sudah mulai 
terasa sehingga ASMINDO meminta 
kepada Pemerintah untuk menyetop 
kembali ekspor bahan baku rotan. 

Pada tahun 2004, oleh Rini 
Suwandi (Menperindag Kabinet 
Gotong Royong), ekspor bahan 
baku rotan kembali distop. Namun 
pada awal Pemerintahan Presiden 
SBY, Mari Elka Pangestu selaku 
Menteri Perdagangan mewacanakan 
untuk membuka kembali ekspor 
bahan baku rotan. Terhitung mulai 
1 Juli 2005 ekspor bahan baku rotan 
kembali dibuka yang diatur dalam 
Peraturan Menteri Perdagangan No. 
12 Tahun 2005. 

Dengan adanya Peraturan 
tersebut, pasokan bahan baku rotan 
dalam negeri menjadi terbatas, karena 
sebagian besar pengusaha bahan 
baku rotan lebih senang mengekspor 
dibanding memasok untuk keperluan 
industri pengolahan di dalam negeri 
terutama yang berdomisili di pulau 
Jawa. Pengaruhnya ekspor rotan 
jadi turun drastis volumenya hingga 
tinggal 30%. Berkurangnya volume 
ekspor hingga 70% tentu saja 
berujung pada pengurangan tenaga 
kerja.

Selanjutnya pada tanggal 11 
Agustus 2009 Menteri Perdagangan 
kembali menerbitkan Peraturan 
Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 

2009 yang secara materi merupakan 
perubahan atas Peraturan Menteri 
Perdagangan No. 12 Tahun 2005. 
Namun bagi pengusaha funiture rotan 
/ rotan jadi sama saja pengaruhnya. 

Industri rotan jadi yang masih 
bertahan terutama di Cirebon 
sebenarnya secara bisnis juga sudah 
tidak bagus. Mereka bertahan karena 
secara nurani bertanggung jawab 
kepada kelangsungan hidup tenaga 
kerja yang jumlahnya cukup banyak. 
Menurut catatan ASMINDO, dari 
sekian banyak industri rotan jadi, 
hanya satu industri yang omsetnya 
cenderung naik, tapi kenaikannya 
pun tidak signifikan.

Problematika yang ada bisa 
muncul dikarenakan industri yang 
berbasis kehutanan sangat rentan 
terhadap kebijakan yang dikeluarkan 
pemerintah. Selain itu pengaruh 
besar kepemilikan bahan baku rotan 
terhadap industri furnitur rotan/ 
rotan jadi juga mendorong masalah 
di atas. Karena jika berbicara bahan 
baku rotan secara kuantitas dan 
kualitas masih dikuasai Indonesia. 
Negara lain hanya memiliki bahan 
baku dalam jumlah yang kecil dan 
kualitasnyapun tidak sebagus yang 
ada di Indonesia.  

Dampak lain menurunnya industri 
furnitur rotan adalah masalah 
pengurangan tenaga kerja. Hal itu 

dikarenakan industri furnitur rotan 
merupakan industri padat karya. 
Industri tersebut tidak tergantung 
pada teknologi tinggi dan kualitas 
SDM yang bagus. Selain itu tenaga 
kerja pada bidang pendukung industri 
ini juga terkena dampaknya seperti 
transportasi, tenaga kerja di pasar, 
dan juga home industry. Menurut 
ASMINDO, sebagian besar Industri 
furnitur rotan di cirebon adalah home 
industry tapi jumlahnya banyak.

Beberapa kebijakan pemerintah 
juga belum sepenuhnya mendukung 
industri padat karya, berbeda dengan 
negara produsen industri rotan 
lainnnya. Menurut Sumartja, industri 
di Indonesia terlalu menanggung 
banyak beban produksi akibat dari 
beberapa kebijakan pemerintah 
tersebut. Sebagai contoh, kebijakan 
harga minyak untuk industri yang 
jauh lebih mahal dari harga minyak 
untuk umum. Begitu pula dengan 
dengan kebijakan harga gas untuk 
industri. 

Sebagai masyarakat industri 
furnitur rotan Cirebon meminta 
agar pemerintah melakukan proteksi 
terhadap industri ini dengan tidak 
membuka keran ekspor bahan 
baku rotan dan hanya membuka 
ekspor furnitur rotan/rotan jadi. 
Karena apapun usaha pemerintah 
untuk mengembangkan kembali 
industri furnitur rotan tapi tidak 
menyentuh permasalahan pokoknya 
(kebijakan ekspor bahan baku rotan/
red.) maka akan sia-sia. Pemerintah 
dan pelaku usaha melalui asosiasi 
harus duduk bersama agar semua 
kepentingan industri bahan baku 
rotan dan industri furnitur/rotan jadi 
terakomodir.

Menurut Sumartja, minimal ada 4 
(empat) poin yang harus dilaksanakan 
untuk mengembalikan kejayaan 
industri furnitur rotan di Indonesia. 
Pertama, kebijakan ekspor bahan 
baku rotan harus dicabut. Selain itu 
kegiatan pameran tetap dijalankan, 
inovasi lebih ditingkatkan, dan 
permodalan perbankan ditingkatkan. 
”Kalau empat poin itu dilaksanakan, 
Insya Allah dalam tiga tahun bisa 
naik lagi,” terangnya. (YB&NSA)
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KPPU Membutuhkan Dukungan 
dan Peran Aktif Pemerintah

Kurnia R. Sya’ranie
(Plt. Sekretaris Jenderal KPPU)

Batu pertama perjalanan institusional KPPU diletakkan 
pada Rabu 7 Juni 2000. Kini, sebelas tahun 
kemudian, dengan mengusung misi mensejahterakan 

rakyat, KPPU telah menjadi institusi yang semakin kokoh. 
Walaupun demikian, sangat banyak tahapan yang harus 
dilalui, bahkan sampai saat ini KPPU masih dilihat 
sebelah mata oleh pemerintah. Tetapi atas kerja keras 
para perintis, KPPU mulai berdiri dengan tegak. Salah 
satu perintis KPPU adalah Kurnia R. Sya’rani, SH, MH. 

Bu Nia, demikian ia biasa dipanggil kini duduk sebagai 
Plt. Sekretaris Jendral KPPU. Memulai karirnya di Biro 
Hukum Kementerian Perindustrian yang membidangi 
Kontrak dan HAKI, alumni Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro ini kemudian lebih memilih berkarir di KPPU. 
Sebagai ahli hukum, menurutnya KPPU telah menorehkan 
sejarah sebagai lembaga yang lahir dari undang-undang 
hasil dari inisiatif DPR. Namun agar mencapai misinya, 
KPPU sangat membutuhkan dukungan pemerintah. 
Ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, Ibu Nia 
menerima Retno Wiranti dan Rahmat Banu Widodo serta 
fotografer Nanang Sari Atmanta dari Majalah Kompetisi 
untuk sebuah wawancara . Berikut petikannya:

Bisa diceritakan bagaimana Ibu dan rekan-rekan merintis 
dan membentuk KPPU hingga menjadi institusi seperti 
yang sekarang ini?

Kami memulai semuanya dari nol. Sebagai Komisi 
pertama di Indonesia, saya masih meraba-raba arah dan 
bentuk KPPU, sehingga kemudian saya mengadopsi konsep 
Japan Fair Trade Commission (JFTC). Selain itu saya juga 
dibantu oleh Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) dan Professor Carte yang dulunya menjabat 
sebagai Menteri Ekonomi Jerman. Dia turut membantu 
penyusunan undang-undang dan pembentukan KPPU.

Kita mengalami banyak masalah di awal, diantaranya 
terkait masalah ruangan. Kita belum memiliki ruangan 
untuk Komisioner karena anggarannya hanya 70 juta, jadi 
hanya dibuat kubikel-kubikel untuk ruangan Komisioner. 
Kemudian beberapa kali dijanjikan akan mendapatkan 
gedung, namun seringkali gagal dan setelah anggaran naik 
menjadi 350 juta barulah kita berhasil mendapatkan gedung 
KPPU Pusat saat ini yang kondisinya memprihatinkan.

Setelah anggaran naik menjadi 2 miliar, renovasi 
gedung bisa dijalankan sambil merekrut staf-staf baru. 
Bersamaan dengan itu saya diberi pilihan yang cukup berat 

dari pemerintah. Akhirnya saya terpaksa pamit untuk 
pindah ke KPPU dengan 9 anak buah saya. Jadilah 

pada tahun 2001 kita pindah ke gedung KPPU 
Pusat bersama dengan staf-staf baru.

Saat tugas dan wewenang KPPU dijalankan, isu 
penegakan hukum mulai dipermasalahkan. Hal ini 

terkait dengan tata cara penanganan perkara kita yang 
berbeda dengan hukum formil di Indonesia. Syukurlah 

saat itu ada Bapak Syamsul Maarif dan Erwin 
Syahril yang berperan baik dalam memback-up 
pendekatan ke Mahkamah Agung. Pada saat 
sidang Indomobil Jakarta Pusat itu saya sempat 
menangis, karena pembuktiannya sudah benar 
namun dikalahkan oleh PN, saya tidak terima. 
Tapi itu cerita dulu, yang terjadi semata-mata 
karena para hakim belum paham soal hukum 
persaingan usaha.
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Bagaimana posisi KPPU di mata 
pemerintah dan lembaga negara 
lainnya?

Saya rasa KPPU adalah lembaga 
yang strategis di negara ini, namun 
pemahaman dan support  dari 
stakeholder belum tinggi. Harusnya 
pemerintah lebih memperhatikan KPPU 
terutama bila melihat pada tugas, 
kewenangan fungsi dan manfaat KPPU.

Kita te lah mencoba untuk 
bernegosiasi dengan pemerintah 
namun jarang berjalan mulus karena 
mereka masih memandang KPPU 
sebelah mata. Pemerintah sepertinya 
lupa bahwa undang-undang ini 
ada dengan tujuan meningkatkan 
kesejahteraan rakyat dan untuk 
kepentingan umum, hal itu sama 
dengan tujuan pemerintah sebagai 
regulator. Oleh karena itu, kedepannya 
persamaan persepsi dan koordinasi 
dengan pemerintah merupakan 
poin utama bagi KPPU. Kita tidak 
bisa jalan sendiri, kita harus sejajar, 
memiliki persepsi yang sama dalam 
kewenangan masing-masing.

Banyak yang mengatakan bahwa 
KPPU kurang dekat dengan lembaga 
lain. Bagaimana menurut ibu?

Hal ini bukan hanya kesalahan KPPU 
yang tidak berusaha berkoordinasi 
dengan lembaga-lembaga lain. Kita 
sudah berusaha berkomunikasi dengan 
pihak luar tetapi respon mereka kurang 
baik. Anggapan mereka KPPU hanya 
ingin menghancurkan investasi dan 
mengganggu pelaku usaha. Mereka 
memiliki pemahaman yang salah 
padahal KPPU adalah badan pengawas 
yang sifatnya mengawasi dan membina 
pelaku usaha yang ada di pasar.

Kalau mereka bilang KPPU 
tidak melindungi produk lokal itu 
tidak benar, karena tujuan undang-
undang jelas yaitu mensejahterakan 
rakyat. KPPU juga membiarkan 
pengusaha kecil untuk berkembang 
dan berupaya agar industri kecil 
dibina dan diberikan ruang.

Saat KPPU menindak tegas BUMN 
bukan berarti KPPU mau menghantam 
BUMN. Tujuannya adalah agar 
BUMN belajar berbisnis dengan baik 
dan disejajarkan dengan pelaku usaha 
lain, sehingga mereka senantiasa 

mengikuti aturan dan memiliki 
keberanian untuk maju sehingga 
memiliki daya saing yang baik.

Oleh karena itu, saya harapkan 
kedepannya KPPU melakukan 
koordinasi kebijakan dengan biro 
hukum di beberapa kementerian 
agar terbentuk kerjasama yang baik, 
sehingga terjadi pemahaman yang sama 
mengenai kebijakan pemerintah itu.

Keg ia tan  koord inas i  juga 
merupakan bagian dari upaya 
pencegahan, karena tindakan hukum 
itu sebenarnya merupakan langkah 
terakhir. Undang-undang disusun 
sedemikian rigid agar tindakan 
hukum menjadi langkah yang paling 
akhir. Saya rasa hal tersebut yang 
belum dibahas bersama, namun saya 
berharap Komisioner yang selanjutnya 
memiliki mindset untuk melakukan 
langkah-langkah preventif, terutama 
kepada pemerintah.

Bagaimana cara mengkomunikasikan 
isu hukum dan kebijakan persaingan 
usaha ke masyarakat agar mudah 
dipahami?

Kita bisa melihat lembaga 
persaingan usaha di negara lain 
seperti di Amerika dengan US-FTC, 
Jepang dengan JFTC, mereka semua 
memiliki spokesman. Maka yang 
menjadi poin penting adalah how 
to create a good spokeman for 
KPPU. Seorang spokesman itu bukan 
sembarang orang, ia harus memiliki 
kemampuan untuk menyampaikan isu 
dengan baik dan bisa menempatkan 
diri pada berbagai macam situasi.

Kemudian yang kedua adalah 
masalah sosialisasi, kita harus 
mengolah pesan sedemikian rupa 
sehingga mudah dipahami oleh 
stakeholder, ada orang pandai 
tapi  penyampaiannya kurang baik 
sehingga stakeholder sulit memahami.

Bagaimana pendapat Ibu tentang 
pola sosialisasi KPPU saat ini?

Meskipun kita menyiapkan bahan 
yang bagus tetapi tidak memiliki 
spokesman yang baik, hal itu juga 
sia-sia. Jadi yang penting adalah 
cara penyampaian, yang kedua 
audiencenya harus dikategorikan 
dengan baik, dimapping untuk 

asosiasi dan pelaku usaha tertentu. 
Awalnya banyak yang mengira 
bahwa KPPU ini hanya ada untuk 
industri-industri yang besar saja 
tapi sebenarnya tidak juga, justru 
yang penting kita ingin mengangkat 
industri kecil sehingga mereka paham 
hak mereka dan mereka berani untuk 
maju.

Selain itu, akan lebih baik kalau 
edukasi persaingan usaha diberikan 
sejak usia dini. Mungkin belum 
substansi yang mendalam tapi lebih 
kepada pemahaman.

Saat ini KPPU kesulitan untuk 
menjalankan putusan, bagaimana 
solusi terkait hal ini?

Bagi  saya sebagai orang hukum 
ketika KPPU sudah memutus hitam 
putih maka harus dijalankan. Jika 
yang dihukum keberatan maka 
bisa ke pengadilan. Kalau putusan 
kita tidak dijalankan juga, KPPU 
bisa melaporkan ke polisi atau 
mengajukan f iat  eksekus i  ke 
pengadilan. Hal tersebut sudah diatur 
oleh undang-undang kok.

Namun seka l i  lag i ,  KPPU 
tetap butuh dukungan dan peran 
pemerintah. Contohnya, ketika 
KPPU sudah menjatuhkan putusan 
terhadap para Terlapor, namun dari 
pihak pemerintah tidak paham. 
Seharusnya disini ada keselarasan 
aturan dengan melihat bahwa KPPU 
sudah memberikan sumbangan yang 
berarti, maka pemerintah sebaiknya 
menyambut agar undang-undang bisa 
diterapkan dengan baik.

Ataukah ada problem lintas sektoral?
Koordinasi itu hal yang mudah 

diomongkan tapi sulit dilakukan. 
Koordinasi secara personal akan 
mudah dilakukan dengan baik tapi 
saat putusan ternyata tidak. Karena 
yes di atas belum tentu yes di bawah. 
Maka untuk kedepannya kita sudah 
diskusikan dengan Mahkamah Agung 
mengenai pemecahannya. Bagaimana 
jalan keluarnya apabila pelaku usaha 
meminta mencicil pembayaran denda. 
Oleh karena itu suatu putusan dapat 
berjalan dengan baik bila didukung 
dengan partisipasi yang baik.(RW/
MKS)
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AEGC Capacity Building Workshop:
Mencari Titik Temu Isu-isu 

Persaingan di Ranah ASEAN

Dalam menghadapi globalisasi, 
selain dituntut meningkatkan 
efisiensi dan daya saing, 

Indonesia juga harus berperan 
aktif dalam menjalin kerjasama 
dengan berbagai negara. Kerjasama 
dapat diawali dengan membangun 
kesepahaman menyeluruh mengenai 
berbagai isu yang berkembang. Salah 
satunya isu persaingan lintas batas 
(cross-border competition issue).

Upaya kongkrit dan kerjasama 

yang baik dibutuhkan untuk 
membangun pemahaman mengenai 
cross-border competition issue dalam 
kebijakan dan hukum persaingan 
(Competition Policy and Law). Maka 
dari itu Indonesia yang diwakili 
KPPU (sebagai lembaga persaingan 
di Indonesia dan sekaligus bertindak 
sebagai Ketua AEGC) bekerjasama 
dengan AEGC (Asean Expert Group 
on Competition), GIZ (Deutsche 
Geselischaft fur Internationale 

Zusammerbeit) dan Federal Foreign 
Office menyelenggarakan AEGC 
Capacity Building Workshop yang 
bertajuk “Coordination on Cross-
border Issues on Competition; 
Opportunities and Callenges.”

Te m a  t e r s e b u t  b e r u s a h a 
membentuk pemahaman secara 
komprehensif mengenai tantangan 
dan hambatan dalam berkoordinasi 
dalam masalah persaingan yang 
terjadi dalam lintas yuridikasi. 
Selain itu juga melalui tema tersebut 
diharapkan dapat menemukan model 
yang tepat untuk kerjasama dan 
koordinasi lintas batas (cross-border 
coordination) dalam kerangka hukum 
dan kebijakan persaingan usaha. 
Workshop ini sendiri berlangsung 
selama dua hari pada tanggal 20 dan 
21 September 2011 bertempat di 
Hotel Gran Mahakam, Jakarta.

Perkembangan dunia saat ini ditandai dengan globalisasi ekonomi. 
Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan 
perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu 
kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa batas teritorial 
negara. Dalam globalisasi yang menyangkut hubungan intra-regional 
dan internasional akan memunculkan persaingan antarnegara. Hal 
tersebut  tentu akan berpengaruh besar terutama dalam hal penegakan 
hukum persaingan usaha di Indonesia.
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Workshop diikuti oleh negara-
negara ASEAN dengan menghadirkan 
pembicara dari ASEAN Secretariat, 
DIW Econ, International Policy 
Expert, OECD, Mercosur, EU (DG 
Competition), dan  Japan Fair Trade 
Commission (JFTC). Di samping 
itu, dalam workshop ini juga 
dipresentasikan pandangan dan 
pengalaman dari lembaga persaingan 
di ASEAN diantaranya adalah KPPU, 
Vietnam Competition Authority 
(VCA), dan Competition Commission 
Singapore (CCS).

Keg ia tan  d imu la i  d engan 
sambutan dari ketua AEGC yang 
juga ketua KPPU, M. Nawir Messi. 
Dalam sambutannya Nawir Messi 
berharap bahwa workshop tersebut 
tidak hanya untuk memperkuat 
kerjasama yang telah ada tetapi juga 
menjaga stabilitas dan perdamaian di 
wilayah ASEAN, melalui  terciptanya 
suatu formulasi yang tepat dalam 
menanggulangi isu lintas batas 
yuridikasi terkait persaingan usaha. 
Serta berusaha melihat dimensi 
hubungan regional antara otoritas 
persaingan di kawasan Asia Tenggara. 
Menurutnya pada level ini, otoritas 
persaingan hadir sebagai salah 
satu instumen negara dalam upaya 
pengawasan dan advokasi terhadap 
keadilan dalam bersaing secara sehat. 

Dalam workshop ini materi yang 
dibahas terbagi menjadi dua bagian. 
Bagian pertama membahas mengenai 
kebutuhan, cakupan, dan tantangan 

koordinasi lintas batas (cross-border 
coordination) dalam hukum dan 
kebijakan persaingan serta studi kasus 
dari blok-blok perdagangan wilayah 
lain seperti The Mercosur, EU, atau 
NAFTA. Sementara bagian kedua 
membahas cross-border isuess dalam 
kartel, merger, penyalahgunaan posisi 
dominan serta competition advocacy 
kepada pemerintah.  

Pada bagian pertama workshop  
dijelaskan alasan mengapa dibutuhkan 
koordinasi lintas batas (cross-border 
coordination) dalam penegakan 
hukum persaingan usaha. Ada lima 
poin utama, diantaranya multi-polar 
competition world, beragamnya legal 
system yang terbagi atas tiga tipe 
yaitu US, Euro dan Asia, kemudian 
pengaruh keputusan terhadap negara-
negara lain. Pada bagian ini  berusaha 
untuk mengidentifikasi mengenai 
berbagai instrumen yang akan 
digunakan dalam menjalin koordinasi 
dan kerjasama tersebut sebagai suatu 
arah dan visi mengenai efektifitas dan 
keberhasilan suatu koordinasi dan 
kerjasama tersebut.

Selanjutnya dibahas mengenai 
isu utama dalam mendeteksi dan 
menginvestigasi kartel lintas batas 
beserta tantangannya. Menanggapi isu 
ini sangat dibutuhkan adanya suatu 
koordinasi internasional yang meliputi 
pengawasan dan identifikasi tingkah 
laku kartel, peningkatan kesadaran 
publik, serta proses mendapatkan 
bukti dalam melawan anggota pelaku 

kartel dengan sanksi terhadap kartel 
internasional. Dalam menangani 
kartel dibutuhkan suatu mekanisme 
dan prosedur yag berbeda dalam 
mendeteksi dan menginvestigasinya.

Merger dalam konteks cross-
border dimana subjeknya direview 
oleh hukum merger dalam lebih 
dari satu yuridikasi juga dibahas 
dalam workshop ini. Kegiatan 
merger dalam kondisi tersebut bisa 
dilihat tidak hanya dari strukturnya 
tapi juga dari efeknya, sejauhmana 
berdampak pada pasar di lebih dari 
satu yuridikasi. Cross-border merger 
seringkali menyebabkan abuse of 
dominance maupun kartel, sehingga 
diperlukan kontrol yang tidak hanya 
dilakukan oleh satu yuridikasi  tapi 
juga pada yuridikasi lain.

Sebagai salah satu pemateri, KPPU 
menyampaikan materi mengenai  
tantangan dalam menangani kasus 
persaingan dengan tanpa melibatkan 
kerjasama regional. Diantaranya 
melalui pengawasan beberapa 
pihak asing oleh KPPU. Terkait 
masalah cross-border issue, ada 10 
tantangan yang dihadapi oleh KPPU. 
Diantaranya eksekusi atas Putusan 
KPPU dan  ketiadaan perwakilan 
diplomatik dan competition agency.  
Dijelaskan pula pemecahan atas 
tantangan yang dihadapi tersebut.

Hari kedua workshop menjelaskan 
mengenai kegiatan advokasi kepada 
pemerintah mengenai kebijakan yang 
berkaitan dengan cross-border issue. 
Dipaparkan pula pengalaman dari 
beberapa organisasi regional seperti 
Mercousur, EU, maupun NAFTA. 
Contoh kegiatan advokasi yang 
dilakukan diantaranya harmonisasi 
lintas batas dari kebijakan pemerintah 
untuk mengurangi trade barriers, 
atau penghapusan hambatan untuk 
bersaing dalam regulasi pemerintah. 

Hasil akhir dari workshop ini 
akan menjadi kesepakatan bersama 
dalam pengembangan koordinasi 
atau kerjasama yang lebih baik 
dalam masalah yang terkait dengan 
persaingan di seluruh wilayah ASEAN. 
Workshop ditutup dengan sambutan 
oleh Thitapha Wattanapruttipaisan 
(ASEAN Secretariat) dan Karl Bartels 
(GIZ).  (MKS, YBA)
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Ir. H. Tadjuddin Noer Said
(Komisioner KPPU)

KPPU Harus Menjadi Bagian dari 
Sistem Perencanaan Negara

Namanya sempat populer 
sebagai  vokalis Senayan. 
Kritiknya pada kebijakan 

Orde Baru saat menjadi anggota 
parlemen, membuat banyak waartawan 
memburunya. Selama 20 tahun di 

Gedung Bundar mewakili Partai Golkar 
bukan berarti “Bang Tadju,” demikian 
ia dipanggil “emoh” mengkritik partai 
penguasa saat itu. Bahkan pria yang 
pernah duduk sebagai Pembantu 
Rektor di InstituteTeknologi Indonesia 

(ITI) secara terbuka berseteru dengan 
salah satu Menteri Orde Baru, akibat 
kebijakan sang menteri bertentangan 
dengan prinsipnya. Prinsip itu pula 
yang agaknya tetap ia bawa saat duduk 
sebagai Komisioner Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU). 

Selama 20 tahun, Mantan Ketua 
Partai Golkar periode 2004-2009, 
duduk di berbagai Komisi di DPR. 
Dari banyak isu politik dan kebijakan 
yang ia tangani, ia berkesimpulan 
bahwa ujung semua perjuangan politik 
adalah bagaimana kesejahteraan rakyat 
terwujud. Isu tentang kesejahteraan 
seperti yang tertuang dalam UUD 
1945 dan lebih tegasnya dalam Pasal 
33 UUD 1945 ia coba kampanyekan. 
Bahkan menurutnya UU No. 5 Tahun 
1999 adalah terjemahan dari Pasal 33 
tentang kesejahteraan. Pria kelahiran 
Makale, Sulawesi Selatan, 61 tahun lalu, 
yang sudah duduk lebih dari 10 tahun 
di KPPU, percaya bahwa globalisasi 
akan berujung pada kesejahteraan jika 
pasal 33 diterapkan secara konsisten. 
Di tengah kesibukannya, Yudanov 
Bramantyo dan Nanang Sari Atmanta, 
mewawancarai di ruang kerjanya, 
berikut petikannya.

Bagaimana pendapat Bapak tentang 
sistem ekonomi saat ini?

Umumnya diketahui bahwa sistem 
ekonomi kita saat ini sangat dipengaruhi 
oleh mekanisme pasar. Meski belum 
sepenuhnya diterapkan, perlahan 
namun pasti sistem ini telah dan akan 
dianut oleh semua negara termasuk 
Indonesia. Dilihat dari karakternya, 
sistem ekonomi global sudah saling 
terkait. Hampir semua produk yang 
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masuk di pasar berasal dari berbagai 
negara. Tentunya hal ini  akan membuat 
kebutuhan masyarakat terpenuhi. 

Apakah sistem ini akan berkembang 
stabil?

Secara teori, itu yang diharapkan. 
Artinya semua negara memiliki 
k e m a m p u a n  p r o d u k s i  d a n 
membutuhkan produk lain guna 
memenuhi kebutuhan masing-masing 
negara. Namun faktanya tidak. Krisis 
di Amerika dan Eropa saat ini telah 
mengubah kebijakan di mana akhirnya 
mereka  mengambil langkah safe guard 
dan proteksi terhadap produknya 
agar tidak tergusur oleh produk luar. 
Artinya mekanisme pasar di Amerika 
berhenti saat krisis terjadi. Demikian 
Eropa, dimana langkah penyelesaian 
krisis tidak bisa lagi ditangani secara 
bersama-sama. Krisis yang melanda 
Amerika dan Eropa sangat berpeluang 
terjadinya upaya sejumlah negara 
menutup diri. Di sinilah berbagai 
perubahan bisa terjadi. 

Jadi intinya bahwa dunia sudah 
berubah pada tatanan itu?

Iya. Fenomena ini bisa jadi 
mengkhawatirkan. Ketika mekanisme 
pasar berlaku secara global, kita 
justru dihidangkan dengan fenonema 

proteksi. Dalam situasi seperti ini, 
kita mengharapkan agar masing-
masing negara tidak menutup pasar 
masing-masing. Sebab merujuk pada 
sejarah masa lalu, kerjasama ekonomi 
menjadi cara untuk meredam Perang 
Dunia. Jika tidak, konflik antar negara 
akan muncul dan perang dalam 
upaya mempertahankan kepentingan 
masing-masing akan terjadi. 

Jadi ada semacam paradoks, 
terbukanya pasar justru akan 
menutup pasar itu sendiri?

Benar, meski hal itu muncul 
akibat kepanikan. Dalam konteks ini 
Indonesia sudah harus berpikir untuk 
tidak mengekspor kalau memang 
ada kemampuan untuk mengubah 
perjanjian dengan kontrak kerjasama 
dengan asing, seperti minyak. Kita 
kan tahu negeri kita mengekspor 
600.000 barel, pada saat yang sama 
kebutuhan kita 1juta barel per hari. 

Jadi syarat yang mutlak adalah 
untuk pertumbuhan ekonomi?

Memang. Disini ada kepentingan 
bersamaan antara demokrasi dan 
mekanisme pasar. Persoalannya 
bagaimana kita menterjemahkan 
Pasal 33 itu nantinya. Disitu ada 
kalimat yang masih kita perdebatkan 

apakah  negara  “menguasa i” 
atau “memiliki”. Di dalam UU 
itu disebutkan “dikuasai negara”. 
Pengertian yang sekarang kita pakai 
adalah dimiliki. Sedangkan peraturan 
yang sekarang itu kan boleh tidak 
dimiliki, tetapi harus melalui UU, 
ini di bagian D. Sekarang jadi bahan 
kita untuk kita jadikan perenungan 
ke depan pada saat kita melepaskan 
air bawah tanah itu sebagai kekayaan 
alam yang dibutuhkan rakyat banyak 
diserahkan kepada pasar. 

Pada posisi itu KPPU posisinya ada 
dimana?

Posisi KPPU adalah sebagai 
instrumen. Kalau KPPU berdiri sendiri, 
itu tidak bisa berjalan. Makanya 
beberapa negara ketua KPPUnya 
ikut rapat kabinet. Jadi dia sudah 
tahu arah pembangunan negaranya, 
atau bisa memberikan gambaran 
kalau KPPUnya tidak berfungsi. Nah 
ini yang kita lihat sekarang karena 
KPPU adalah gambaran setengah hati 
membuka pasar. 

Jadi, idealnya KPPU itu juga bagian 
dari negara?

Betul. KPPU harus menjadi bagian 
dari sistem perencanaan negara. Kita 
harus tahu persis desainnya. Misalnya 
saat negara memperlakukan dua 
harga yaitu disubsidi dan yang tidak 
disubsidi, sementara hukum persaingan 
melarangnya. Apa dampaknya? 
Makanya jika memang pemerintah 
membuat kebijakan yang bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, 
maka idealnya ia harus dikecualikan. 
Disini KPPU tidak lagi mempersoalkan 
karena KPPU bagian dari negara. 

Lalu apakah UU No. 5 dan KPPU 
ini sudah sesuai dengan iklim politik 
demokrasi di Indonesia?

Ya itu tadi dalam UU No. 5/1999 
bisa diartikan secara diametral. 
Pol i t iknya sos ia l i s ,  pasa lnya 
pakai mekanisme pasar. Namun 
jika dikombinasikan seperti ini 
posisinya; sosialisnya kita pakai 
untuk menggantung orang-orang 
yang merusak pasar. Keberanian 
yang harus dipakai KPPU adalah 
menyadarkan sistem yang ada 
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sekarang. Kalau memang sistem ini 
masih menganggap KPPU itu tidak 
bisa dijalankan, ya dibubarkan aja. 

Jadi saat ini belum ada perubahan 
mendasar lahirnya konsep persaingan 
usaha?

Saya tanya berapa tahun umur 
KPPU? Baru sepuluh tahun. Harapan 
saya komisioner berikutnya memiliki 
visi ke depan. Persoalannya kalau 
sistem demokrasinya menyebabkan 
tirani karena kalau tidak memiliki 
uang, tidak bisa ikut dalam sistem 
demokrasi tadi, ini kan namanya 
demokrasi semu. Jadi artinya 
perwakilan-perwakilan yang ada di 
lembaga perwakilan kita ini adalah 
orang yang memang sudah makmur. 

Secara historis KPPU ini kan lahir 
dari inisiatif DPR,  bagaimana Bapak 
melihatnya?

Kita tidak punya pengalaman 
banyak terhadap UU yang dibuat oleh 
parlemen. Pada ide dasar perubahan 
UUD 1945 disamping juga jabatan 
presiden yang tidak boleh lebih dari 
dua kali, disitu dikatakan pembuat UU 
itu parlemen, bisa juga oleh Presiden. 
Yang lama UU dibuat presiden, dapat 
juga oleh parlemen. Jadi dasarnya UU 
itu dibuat oleh legislatif. Tapi kita 
bisa juga lihat bagaimana UU yang 
lahir dari legislatif itu ujung-ujungnya 
dibubarkan. Karena dasar politik tadi 
sudah dibuat tapi tidak membuat 
peran,  sama saja dimatikan. 

Seperti pernyataan yang saya 
keluarkan di Komisi VI, kalau sampai 
ada mata anggaran yang sudah 
disetujui oleh parlemen kemudian 
eksekusi tidak mau kasih keluar, 
itu namanya pelecehan kepada 
konstitusi. Memang juga semangatnya 
untuk melahirkan komisi-komisi, 
bukan semangat untuk mengambil 
eksekusi. Sekarang dianggap seperti 
itu. Padahal sebetulnya yang kita 
harapkan itu kekuatan-kekuatan 
politik rakyat, untuk membantu 
eksekusi legislatif dan yudikatif. 

Kalau kita sendiri tidak punya 
dukungan internal yang kuat, 
bagaimana dengan amandemen, Pak?

Ini problem besar. Sewaktu UU ini 
dibuat, pemerintah itu lagi mati suri, 

dan pengusahanya juga lagi kelabakan. 
Sekarang, pemerintahnya sudah kuat, 
dunia usahanya sudah mulai baik. 
Bayangkan saat minyak goreng itu 
naik, terlihat kepanikan negara saat 
memanggil pengusaha ke Cikeas. Inilah 
yang diharapkan oleh KPPU, bahwa 
yang masih menyangkut hidup orang 
banyak, harus dikuasai oleh negara. 
Bahwa itu nanti jadi sarang korupsi, 
ya tembak mati sajalah.

Jadi kemudian ketika konsep pasar 
bebas ini terjadi dan kita tidak siap, 
harus negara yang mengatur?

Iya, harus negara itu. Oleh karena 
itu pikiran-pikiran yang tercantum 
dalam UU itu, yang dihasilkan oleh 
parlemen, harus dikoordinasikan 
ke legislatif dan yudikatif. Jadi 
begini, belum pernah ada UU yang 
dibuat oleh parlemen murni, itu bisa 
tune in dengan yang dibuat oleh 
pemerintahan. Kembali ke Pasal 
33, mengapa kita tidak bisa bikin 
UU anti monopoli karena UU pasar 
kita memberikan hak monopoli 
kepada negara. Itu dilematis sekali. 

Kemudian kita balik, yang kita tidak 
mau adalah praktek monopoli yang 
merugikan pasar.

Jadi kesimpulan perubahan dari 
perubahan itu arahnya dari persiapan 
kita?

Iya, itu harus. Makanya itu 
beberapa institusi yang membuat 
standar-standar. Misal UU jasa 
konstruksi. Itu jangan digunakan 
untuk cari duit. Terlepas nanti kita 
akan dianggap anti plural, tapi coba 
lihat di jalan Thamrin. 

S ikap  negara  s end i r i  da lam 
menghadapi persaingan bebas itu 
seperti apa?

Itu bukan pilihan kepada kita 
jadi artinya kita yang harus cari jalan 
untuk bagaimana persaingan bebas 
itu bisa kita manfaatkan. Kita belum 
memiliki sikap yang proaktif dalam 
menyikapi kebijakan yang berkaitan 
dengan pasar bebas. Semua harus 
maju, unggul karena kapabilitasnya, 
bukan karena faktor kedekatan 
dengan penguasa. n
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Membedah Daya Saing

Penulis : Prof.Dr. Zuhal, MSc.
Judul : Knowledge & Innovation,
  Platform Kekuatan
  Daya Saing
Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama
Cetakan : I Tahun 2010
Halaman  : 485 halaman

Globalisasi yang diakibatkan 
oleh perkembangan teknologi 
komunikasi dan informasi 

telah membuat persaingan demikian 
ketat. Setiap negara tidak hanya 
memil ik i  pe luang bagaimana 
memperoleh keuntungan melainkan 
juga tantangan dari negara yang 
berusaha untuk mengeksploitasinya. 
Daya saing negara dengan demikian 
menjadi satu persoalan penting 
apakah akan muncul  sebagai 
pemenang atau tenggelam sebagai 
pecundang. Wajar jika isu daya saing 
masih menjadi isu yang penting dan 
tetap relevan di era global ini. Salah 
satu buku penting  yang  mampu 
menghadirkan isu daya saing di level 
global adalah karya mantan Menteri 
Riset dan Teknologi, Prof. Dr. Zuhal, 
Msc. yang berjudul; Knowledge & 

Innovation, Platform Kekuatan Daya 
Saing.

Di awal bukunya, Zuhal banyak 
menyoal pentingnya daya saing dan 
penguatan kompetensi yang dimiliki 
untuk kesejahteraan dan kemakmuran 
suatu bangsa. Untuk mengukur 
kekuatan daya saing yang dimiliki 
suatu bangsa, tidak lagi memakai 
indikator PDB (Produk Domestik 
Bruto) tetapi Indicator Knowledge 

yang terdiri dari indikator input 
knowledge dan output knowledge. 
Selain indikator di atas, Zuhal juga 
membahas mengenai strategi bauran 
dari keunggulan komparatif dan 
keunggulan kompetitif yang digagas 
oleh Michael Porter dengan 12 faktor 
pendukungnya. Zuhal juga sedikit 
membicarakan kemampuan suatu 
bangsa untuk melokalisasi proses 
globalisasi antara yang global dan 
yang lokal dengan knowledge sebagai 
perantaranya.

Selanjutnya, Zuhal mulai memberi 
penekanan pada aspek “knowledge” 
sebagai bagian yang tak terpisahkan 
sebagai “wisdom” dari apa yang ingin 
dicapai masyarakat bangsa-bangsa di 
dunia. Bahkan “knowledge” menurut 
DR. A.P.J. Abdul Kalam yang dikutip 
Zuhal, merupakan kombinasi dari 
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kreativitas, kebajikan dan keberanian 
yang semua itu sudah melekat dalam 
diri setiap manusia sebagai warisan 
dari Tuhan YME. 

Selain “knowledge”, yang tidak 
kalah pentingnya adalah “inovasi” 
yang diartikan tidak sekedar bakat, 
kecerdikan, dan pengetahuan, 
tetapi juga kerja keras, fokus dan 
visi yang jelas dan jauh ke depan. 
Inovasi merupakan upaya untuk 
menawarkan sesuatu yang berbeda, 
baru dan unggul. Dalam konteks ini, 
menurut Zuhal, kita perlu mengkaji 
ulang kekuatan-kekuatan proses 
inovasi yang dimiliki melalui upaya 
sinergi antara keunggulan kompetitif 
(knowledge-based), keunggulan 
sumber daya (resource-based) dan 
keragaman budaya lokal (culture-
based) yang melimpah.

D i  h a l a m a n  s e l a n j u t n y a , 
Zuhal kemudian menekankan 
pentingnya kesadaran sebuah 
bangsa dalam ber”knowledge”. 
Menurut Zuhal, kreativitas dan 
eksploitasi pengetahuan menempati 
posisi penting dalam era ekonomi 
baru saat ini. Karena kemajuan 
suatu bangsa dalam era informasi 
sangat tergantung pada kemampuan 
masyarakatnya dalam memanfaatkan 
pengetahuan untuk meningkatkan 
produktivitas. Hanya masyarakat 
yang menguasai “knowledge”lah 
y a n g  m a m p u  b e r s a i n g  d a n 
menguasai perekonomian dunia. 
Zuhal berpendapat, pada akhirnya 
keunggulan modal manusia dan 
kekuatan modal sosial adalah 
merupakan aset nirwujud (intangible 
asset) yang menentukan kualitas nilai 
tambah untuk melahirkan inovasi. 
Di samping itu juga ada pendidikan, 
yang didesain untuk menunjang 
perekonomian yang berbas i s 
pengetahuan yang menempatkan 
knowledge yang dibiakkan melalui 
kegiatan riset, didifusikan melalui 
pendidikan, kemudian mendukung 
proses produksi yang inovatif dan 
berdaya saing tinggi.

“Eco Tech” menjadi isu selanjutnya 
yang diangkat oleh Zuhal dalam 
bukunya. Dengan mengutip Alvian 
Toffler, ia membagi peradaban menjadi 
beberpa tahap perkembangan. Dimana 

setiap perubahan perkembangan 
mengandung informasi tentang kaitan 
erat antara konsep model ekonomi 
dan kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Tahap pertama 
adalah tahap revolusi pertanian 
yang di motori oleh ekonomi ala 
merkantilisme yang mendominasi 
hingga akhir abad ke-18. Selanjutnya 
adalah tahap indusialisasi dengan 
temuan-temuan Isac Newton sebagai 
pemantiknya. Gelombang peradaban 
baru terus bergulir hingga melahirkan 
ekonomi berbasis industri manufaktur 
yang juga biasa disebut “The Age 
of Fordist Mass Production” . 
Tahap berikutnya membawa kita 
kepada pola hidup baru yang sangat 
dipengaruhi oleh perkembangan 
informasi dan knowledge. Revolusi 
ini telah mendorong terciptanya biotek 
dan mikrobiologi yang berdampak 
pada bidang pertanian, kesehatan, 
dan penelusuran genom manusia. 
Penemuan yang yang menguak 
informasi dunia kuantum, nano 
dan ruang angkasa. Pada tahap 
selanjutnya, tak terasa peradaban 
kita telah berlari menuju revolusi 
komputer, kuantum dan DNA (biologi 
molekuler).  

Pada bagian kedua dari dua bagian 
bukunya, Zuhal menitikberatkan 
pada masalah pentingnya lembaga 
dan kebi jakan negara  dalam 
memanfaatkan sains, teknologi, 
dan inovasi untuk meningkatkan 
dan mendorong pertumbuhan 
ekonominya. Inovasi dan teknologi 
adalah prasyarat yang memungkinkan 
sebuah negara seperti Indonesia, 
untuk hijrah dari ketergantungan 
eksploitasi sumber daya alam menuju 
babak baru inovasi teknologi sebagai 
basis dari sustainable economy. Di 
era Knowledge-Based Economy ini, 
ada tiga alasa utama menurut Zuhal, 
mengapa inovasi sangat penting 
bagi sebuah bangsa dan perusahaan. 
Pertama, liberalisasi perdagangan 
dan turunnya ongkos komunikasi dan 
transportasi menjadikan Indonesia 
sebagai sebuah bangsa harus bersaing 
dalam mendapatkan pekerja yang 
murah tapi berkualitas. Kedua, 
kemajuan sains dan teknologi 
membuat dunia berubah cepat. 

Ketiga, jaringan komunikasi global, 
sistem yang bekerja selama 24 jam, 
7 hari seminggu dapat mengubah 
selera pasar dengan sangat cepat. 
Yang membuat pasar menjadi sebuah 
arena persaingan yang sangat ketat.

Pada bagian lain dalam bukunya, 
Zuhal mengungkap bahwa akar dari 
permasalahan yang dihadapi bangsa 
Indonesia saat ini seperti masalah 
pangan, energi, dan kesehatan, 
adalah lemahnya jalinan interaksi 
antara aktivitas riset, pendidikan, 
dan industri. Kemudian Zuhal 
mengajukan semacam usulan untuk 
dibentuknya sebuah konsep Sistem 
Inovasi Nasional (SINAS), dan 
menurut Lundvall kekuatan sistem 
inovasi ini mencakup seluruh aspek 
struktur ekonomi, dan set up institusi 
yang berdampak pada cara belajar, 
melakukan riset dan eksplorasi. 
Dengan menghadirkan model SINAS 
beberapa negara seperti Jepang, 
Malaysia, China, Korea selatan, 
dan beberapa negara Asia lainnnya, 
Zuhal mencoba merumuskan SINAS 
yang nantinya bisa diterapkan di 
Indonesia. Dengan membangun 
s is tem inovasi  yang hol is t ik, 
menetapkan platform prioritas 
inovasi, dan pengembangan jaringan. 
Nantinya menurut Zuhal, hal ini 
akan menyebabkan terbentuknya 
tiga rangkaian inovasi yaitu produk, 
proses dan organisasi yang akan 
berakibat pada meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi di segala 
sektor produksi dan jaringan kerja.

P a d a  a k h i r n y a ,  Z u h a l 
menyimpulkan bahwa kekuatan 
daya saing sebuah bangsa akan 
be rkembang  dengan  adanya 
sinergi “triplle helix” antara dunia 
pendidikan, termasuk litbang-litbang, 
pelaku bisnis dan pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Dengan sistem 
inovasi nasional (SINAS) yang 
berbasis keunggulan komparatif, 
keunggulan kompetitif (knowledge-
based), keunggulan sumber daya 
(resource-based) dan keragaman 
budaya lokal  (cul ture-based) 
membuat bangsa Indonesia mampu 
bangkit dari keterpurukan dan 
menjelma menjadi “MACAN ASIA 
BARU”. Semoga. (DY)
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KPPU Telah Memutus Perkara
Tender Pengadaan Kapal Patroli POLRI

Rabu, 20 Juli 2011, KPPU telah membacakan 
Putusan Perkara Nomor: 42/KPPU-L/2010 yaitu 
dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/ 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. Dugaan pelanggaran tersebut terkait 
dengan Tender Pengadaan Pengadaan Kapal Patroli 
Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 
di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Majelis 
Komisi dalam perkara ini terdiri dari Prof.Dr.Ir. Tresna P. 
Soemardi, S.E., M.S. sebagai Ketua Majelis, Ir. Dedie S. 
Martadisastra, S.E., M.M. dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H. 
masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi.

Perkara ini berawal dari Laporan yang ditindaklanjuti 
oleh KPPU RI mengenai adanya Dugaan Persekongkolan 
dalam Tender Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program 
Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, yang dilakukan oleh PT. Krida Kreasi 
Tirtasarana (Terlapor I), PT. Mitra Usaha Logindo (Terlapor 
II), dan Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program 
Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 (Terlapor III).

Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah 
dilakukan, Majelis Komisi menilai:
•	Bahwa	Terlapor	III	hanya	menjalankan	perintah	dari	Kapolri	

melalui bentuk Telegram (TR) No. Pol: TR/1251/XII/2006 
tanggal 29 Desember 2006 dan bukan atas inisiatif sendiri 
dalam menerapkan sistem penawaran 2 (dua) tahap;

•	Bahwa	Terlapor	III	telah	benar	menyatakan	post bidding 
terhadap PT Gema Persada Nusantara;

•	Bahwa	Terlapor	 II	 tidak	melakukan	 perbaikan	 pada	
loan proposal karena hal tersebut murni kewenangan 
dari pihak lender dan bukan kewenangan Terlapor II 
sebagai pihak agen;

•	Bahwa	tidak	terbukti	terjadi	Persekongkolan	Horizontal	
yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II;

•	Bahwa	tidak	terbukti	terjadi	Persekongkolan	Vertikal	yang	
dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor I dan Terlapor II.

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan yang telah 
diuraikan di atas, Majelis Komisi memutuskan:

Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 
Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

KPPU Meneliti Kebijakan Penerapan 
Regulated Agent

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus 
meneliti kebijakan terkait dengan penerapan aturan 
Regulated Agent di Bandara Soekarno Hatta, yakni 

melakukan hearing terkait Peraturan Dirjen Perhubungan 
Udara Nomor SKEP 255/IV/2011 tentang pemeriksaan 
kargo dan pos jasa pengangkutan udara. Hearing yang 
diselenggarakan pada Senin (25/07), dihadiri oleh perwakilan 
Kementerian Perhubungan, Kemenko Perekonomian dan 
Ditjen Bea dan Cukai.

“Regulated agent (RA) ini nantinya tidak hanya 
berlaku di Jakarta saja, nantinya akan diberlakukan di 
seluruh Indonesia. Jakarta itu hanya sebagai pilot project 
saja,” ungkap M. Fuschad selaku Direktur Keamananan 
Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub.

Fuschad juga menambahkan bahwa SKEP yang 
dikeluarkan sekarang masih banyak terdapat kelemahan, 
“sosialisasi sudah kami lakukan sejak Mei 2010, namun 
terdapat beberapa kendala, salah satunya karena website 
kami yang kurang communicatable. Tetapi yang penting 
sebagian besar sudah kami sampaikan.”

Lebih jauh, dari pihak Kemenko Perekonomian, 
Komaladewi menambahkan, “sekarang RA baru terdapat 
tiga, dan dari sumber yang saya lihat, mereka ini para 
pendatang baru. Menurut “mereka” juga, kapasitasnya 
itu masih kurang.”

Dewi juga menambahkan bahwa untuk memperoleh 
SKEP terasa sangat sulit, “saya saja yang orang pemerintahan 
susah sekali memperoleh SKEP ini, jadi ini yang mungkin 
menjadi kendala.”

Selain mempertemukan Kemenhub, Kemenko 
Perekenomian dan Ditjen Bea Cukai,hearing kali ini 
merupakan langkah penting pasca berlakunya Regulated 
Agent. Hal ini karena potensi ancaman dari tindak 
gangguan hukum baik saat pesawat di darat maupun di 
udara sangat diperlukan.

Kunjungan Mahasiswa Fakultas Hukum 
Universitas Ahmad Dahlan

Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis 
Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum di Gedung 
KPPU,  Jl. Ir. H. Juanda No.36, Jakarta Pusat oleh Prof. 
Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebagai Ketua Majelis 
Komisi, Dr. Sukarmi, S.H. M.H. sebagai Anggota Majelis 
Komisi serta Dr. A.M. Tri Anggraini S.H., M.H., sebagai 
Anggota Majelis Komisi Pengganti.

Pemahaman mengenai UU No. 5 Tahun 1999 
dan pengenalan lembaga KPPU menjadi topik 
pembahasan dalam kunjungan mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Ahmad Dahlan di Gedung KPPU pada 
tanggal 27 Juli 2011. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Fo
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HIGHLIGHT

Dekan, Wakil Dekan, Kepala Prodi, 
Dosen, dan 48 Mahasiswa Fakultas 
Hukum Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta, serta Bapak Zaki Zein 
Badroen (PLH Karo Humas dan 
Hukum), Bapak TB. Hikmatullah 
(Karo Perencanaan Keuangan), 
dan Bapak Verry Iskandar (Kabag 
Penyelidikan) yang mewakili KPPU. 
Maksud kunjungan tersebut adalah 
untuk mengetahui lebih jelas tentang 
UU No. 5 tahun 1999 serta peran 
KPPU dalam implementasi undang-
undang tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, 
KPPU menjelaskan mengenai tugas 

semi peradilan mulai dari 
tahap penelitian hingga 
eksekusi serta menerangkan 
manfaat hukum persaingan 
usaha yang memberikan 
keuntungan lebih untuk 
m a s y a r a k a t  s e b a g a i 
konsumen .  Zak i  Ze in 
Badroen juga menanggapi 
pertanyaan mahasiswa 
mengenai menjamurnya 
pasar modern yang berkaitan 
dengan perizinan pemerintah. Masalah 
perijinan tersebut sebenarnya bukan 
merupakan wilayah kerja KPPU yang 
berperan sebagai lembaga pengawas, 

namun KPPU akan berperan ketika 
memang terjadi kasus persaingan 
usaha tidak sehat di dalamnya.

AKTIFITAS KPD

Aktifitas KPD berisi laporan kegiatan dan temuan-temuan masalah persaingan usaha di lima wilayah kerja 
Kantor Perwakilan Daerah (KPD) yang berpusat di Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan dan Batam. 

Informasi yang disajikan dihimpun dari rangkaian kegiatan KPPU di daerah dan laporan rutin Kepala KPD 
yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU di berbagai daerah di tanah air.

Audiensi

KPD Batam

Dalam Rangka mensosialisasikan UU No.5 Tahun 
1999 KPD Batam melakukan Audiensi dengan 
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Propinsi 

Riau. Audiensi dilakukan pada Mei 2011. 
Audiensi membahas mengenai substansi UU No. 5 

Tahun 1999, tugas dan kewenangan Sekretariat KPPU, 
juga mengenai kedudukan, tugas dan fungsi KPD KPPU 
di Batam dengan wilayah kerja mencakup  Provinsi Riau, 
Jambi, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Selain itu KPD 
Batam juga menjelaskan tentang pasal 22 UU No. 5 Tahun 
1999 tentang Persekongkolan Dalam Tender, sehingga 

d i h a r a p k a n 
D i n a s  P U 
K a b u p a t e n 
Siak memahami 
proses tender 
dan penegakan 
hukumnya.

Seminar Persaingan Usaha
KPD Batam melakukan serangkaian kegiatan seminar 

di beberapa daerah sebagai sosialisasi atas permasalahan 
dalam pengadaan barang/jasa dalam persepektif persaingan 
usaha, diantaranya:
•	 Di	 Jambi,	 pada	 hari	 Jumat,	 27	Mei	 2011.	 Seminar	

mengangkat tema “Hukum Persaingan Usaha dan 
Permasalahan dalam Pengadaan Barang/Jasa”. Sambutan 
disampaikan oleh Bpk. Fauzi Syam selaku Staf Ahli 
Gubernur Bidang Pemerintah Setda Provinsi Jambi 
dan dilanjutkan oleh Bapak M. Nawir Messi (Ketua 
KPPU) yang sekaligus membuka acara seminar. Dalam 
seminar ini menghadirkan dua pembicara yaitu Bapak 
Goppera Panggabean selaku Kepala Bagian Perencanaan 
Pengawasan Internal, dan Bapak Fauzi Syam selaku Staf 
Ahli Gubernur Bidang Pemerintah Setda Provinsi Jambi, 
serta Bapak Ramli Simanjuntak selaku Kepala KPD KPPU 
Batam yang bertindak sebagai moderator.  Undangan yang 
hadir dalam Seminar antara lain dari instansi pemerintah 
Provinsi Jambi, Lembaga Pengadilan, akademisi, Asosiasi, 
para pelaku usaha dan perwakilan dari media massa.
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Audiensi

KPD Makassar

Advokasi

Seminar Persaingan Usaha

Forum Diskusi “Persaingan Usaha 
dalam Penyediaan Jasa Taksi 
Bandar Udara Internasional Juanda”

KPD Surabaya

Sehubungan dengan adanya Kegiatan Evaluasi dan 
Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha Dalam 
Industri Ritel, pada tanggal 5 s/d 7 Mei 2011 KPD 

Surabaya bersama Tim Evaluasi Putusan dan Kajian 
Dampak Kebijakan melakukan audiensi dengan tujuan 
pengumpulan data dan informasi di Malang, Jawa Timur. 
Audiensi dihadiri oleh Disperindag Kota Malangdan 
Carrefour Market Kota Malang. Dalam audiensi ini 
Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 
menyampaikan bahwa sampai saat ini kota Malang belum 
mempunyai peraturan daerah atau peraturan walikota 
yang secara khusus mengatur ritel modern/ tradisional.

•	 Atas	Undangan	 dari	Dewan	 Pengurus	 Pusat	 Serikat	
Pekerja pelabuhan Indonesia III perihal permintaan 
sebagai pembicara. Pada tanggal 11 Mei 2011, KPD 
Surabaya mewakili KPPU  hadir menjadi pembicara 
dalam Seminar “Penerapan UU No. 17/2008 tentang 
Pelayaran dalam Prespektif  Persaingan Usaha dan 
Pengelolaan Aset oleh BUMN”.

 Yang bertindak sebagai pembicara lainnya adalah 
Bapak I Nyoman Gde Saputra selaku Kepala Otoritas 
Pelabuhan Indonesia III, dan Bapak Ichsanudin Noorsy 
selaku Pengamat Ekonomi. Dalam pembahasannya KPPU 
menyampaikan bahwa UU 17 tahun 2008 membuka 
peluang usaha bagi swasta tanpa bertujuan mematikan 
pelaku usaha existing. Kemudian Bapak Ichsanudin Noorsy 
menyampaikan harapannya agar Pemerintah memberikan 

p e r h a t i a n 
khusus terkait 
pengembangan 
i n d u s t r i 
p e l a b u h a n 
nasional di era 
neoliberalisme 
y g  b e r u j u n g 
pada penguasaan 
asing.

•	 Atas	Undangan	dari	dari	Pemerintah	Kabupaten	Gresik	
perihal permintaan sebagai pembicara. pada tanggal 22 
Juni 2011, KPD Surabaya mewakili KPPU  hadir menjadi 
pembicara dalam Seminar “Kajian Peraturan Perundang-
Undangan Daerah”.

 Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah kabupaten 
Gresik, yaitu: Bagian Hukum, para SKPD terkait isu ritel 
dan bahan tambang, dan Anggota DPRD Kabupaten 
Gresik.Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan 
ini pada pokoknya adalah sebagai berikut: kondisi industri 
ritel; Permasalahan utama di industri ritel; dan peran 
KPPU dalam menyikapi dinamika industri ritel.

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung mengenai 
taksi Bandara Juanda Surabaya, pada tanggal 16 Juni 2011, 
KPD Surabaya mengadakan Forum Diskusi “Persaingan 
Usaha dalam Penyediaan Jasa Taksi Bandar Udara 
Internasional Juanda Surabaya” di Hotel Bumi Surabaya.

Forum yang dibuka oleh Bpk. Yoyo Arifardhani 
selaku Komisioner KPPU,menghadirkan pembicara Bpk. 
Sahroni selaku Manajer Operasional PT. Angkasa Pura 
I Cabang Juanda, serta dihadiri oleh para pemangku 
kepentingan jasa angkutan taksi di wilayah Surabaya 
dan Sidoarjo, diantaranya dari Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah 
Kabupaten Sidoarjo, Angkasa Pura I Cabang Juanda, para 
operator taksi Surabaya dan Sidoarjo, Organda, Dinas 
Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan 
Kota Surabaya, akademisi dan para jurnalis.

KPD Makassar menyelenggarakan Seminar Persaingan 
Usaha di Hotel Manise, Ambon pada tanggal 19 Mei 
2011. Seminar tersebut mengangkat tema “Perspektif 

Persaingan Usaha yang Sehat dalam Pengadaan Barang 
dan Jasa”. Kegiatan tersebut sebagai wujud dukungan 
KPPU kepada pemerintah provinsi untuk terus memajukan 
perekonomian Maluku dengan menerapkan prinsip-prinsip 
persaingan usaha yang sehat.

Seminar dibuka oleh Komisioner KPPU Bpk. Ahmad 
Ramadhan Siregar. Dalam sambutannya, dijelaskan bahwa 
kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari 
usaha pencegahan agar tidak terjadi persekongkolan tender 
di daerah. Saat ini laporan atau pengaduan masyarakat ke 
KPPU lebih didominasi soal dugaan adanya persekongkolan 
tender. Hal ini mungkin bisa juga disebabkan karena 
kekurangtahuan masyarakat mengenai kegiatan yang 
dilarang oleh UU No. 5/1999.

Penyampaian materi oleh Bpk. Zaki Zein Badroen, 
selaku Plh. Kepala Biro Humas dan Hukum KPPU, dan 
dari Pemerintah Provinsi Maluku, yang disampaikan oleh 
Ibu Ravia Ambon, selaku Asisten III bidang Pengembangan 
Ekonomi Investasi Keuangan dan Administrasi, dan Bpk. 
Abdul Hakim Pasaribu, selaku Kepala KPD KPPU di 
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Advokasi
•	 Forum	Diskusi
 KPD Makassar di bulan Mei 2011 menyelenggarakan 

Forum Diskusi Persaingan Usaha di Hotel Santika, Kota 
Makassar. Seminar tersebut bertajuk “Persaingan Usaha 
yang Sehat dalam Penyediaan Taxi Bandara”. Seminar 
diselenggarakan sebagai upaya KPPU agar para pelaku usaha 
mampu memberikan inovasi dan pelayanan terbaik untuk 
konsumen melalui persaingan sehat, terutama dalam bisnis 
jasa taksi di bandar udara Internasional Sultan Hasanuddin.

Makassar yang bertindak sebagi moderator. 
Dalam seminar tersebut Bpk. Zaki Zein Badroen 

menyampaikan materi mengenai Perspektif Persaingan 
Usaha yang Sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa 
kemudian Ibu Ravia Ambon menyampaikan secara sekilas 
mengenai persaingan usaha yang sehat yang diatur dalam 
UU No. 5/1999 dan menjelaskan pula bentuk-bentuk 
persekongkolan tender.

 Seminar yang dibuka oleh Bpk. Tadjuddin Noer Said, selaku 
Komisioner KPPU dihadiri oleh para pelaku usaha yang 
bergerak dalam jasa angkutan umum di Provinsi Sulawesi 
Selatan. Dalam sambutannya Beliau menyampaikan 
harapannya agar praktek bisnis para pelaku usaha dapat 
dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

 Pembicara dalam seminar tersebut adalah Bpk. Abdul 
Hakim Pasaribu, selaku Kepala KPD Makassar dan 
Bpk. Rachman Syafrie, selaku General Manager PT. 
Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Internasional 
Sultan Hasanuddin Makassar. 

 Dalam pemaparannya, Bapak Abdul menjelaskan 
mengenai latarbelakang terjadinya praktek monopoli 
dalam jasa pelayanan taksi di Bandar Udara Internasional 
Sultan Hasanuddin Makassar, yakni hanya tersedia 
1 operator taksi yg memberikan pelayanan kepada 
konsumen. Kemudian Menyambung pemaparan 
dari KPPU, pihak Angkasa Pura berkomitmen untuk 
melaksanakan Putusan KPPU yang telah dikuatkan oleh 
Mahkamah Agung, dimana akan dilakukan beberapa 
perbaikan untuk menunjang tertibnya pelaksanaan 
penyediaan jasa taksi di bandara.

 Dalam seminar tersebut juga disampaikan kedepannya 
semua taksi yang mempunyai ijin operasi dari Dinas 
Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan diperbolehkan 
masuk ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin 
Makassar. Dimana tetap mempertimbangkan load 
factor, kenyamanan, dan keamanan.

•	 Diskusi	Interaktif		dengan	TVRI	Makassar
 Pada 13 Juni 2011, KPD Makassar diwakili oleh Bpk. 

Abdul Hakim Pasaribu melakukan Diskusi Interaktif 
dengan tema “Menyoal Pengadaan Barang dan Jasa” 
di Studio TVRI Makassar.

 Bpk. Pudja Sutamat bertindak selaku Pembawa Acara, dan 
dihadiri pula oleh narasumber yang lain, yaitu : Bpk. Irwan 
Wijaya, selaku Ketua ARDIN Sulawesi Selatan dan Bpk. 
Alim Israk, selaku Ketua Lembaga Pemantau Independen 
Pengadaan Barang dan Jasa Kota Makassar.

 Dalam kegiatan yang disiarkan secara langsung tersebut, 
Bpk. Abdul Hakim Pasaribu menyampaikan bahwa KPPU 
mempunyai fungsi dan wewenang untuk melaksanakan 
UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana dalam undang-
undang tersebut banyak mengatur mengenai prilaku yang 
dilarang dan persekongkolan tender merupakan salah satu 
kegiatan yang dilarang.

Sebagai salah satu upaya KPD Makassar untuk 
meningkatkan pemahaman stakeholder maupun pelaku usaha 
mengenai UU No. 5/1999 dan KPPU di daerah, pada bulan Juni 
2011, KPD Makassar, yang diwakili oleh Bpk. Abdul Hakim 
Pasaribu, selaku Kepala KPD Makassar telah melaksanakan 
audiensi ke beberapa daerah, yaitu sebagai berikut:
1. Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Poso, yang dalam 

hal ini diwakili oleh Bpk. Syamsuri, selaku Wakil Bupati, 
pada tanggal 6 Juni 2011. Dalam audiensi Pemerintah 
Kabupaten Poso menyatakan akan membantu KPPU 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan 
pemberian informasi dan penyediaan data lapangan.

2. Audiensi dengan Pemerintah Provinsi Maluku, yang 
diwakili oleh Bpk. R.E. Manuhutu, selaku Kepala 
Biro Ekonomi dan Investasi, dan Bpk. Asdar Sopalatu, 
selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan juga 
sekaligus sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang 
dan Jasa Provinsi Maluku, pada tanggal 13 s/d 15 Juni 
2011. Dalam audiensi Pemerintah Provinsi Maluku 
menyatakan kesediaannya untuk membantu KPPU 
dalam untuk mendapatkan data dan informasi dalam 
melaksanakan tugasnya.

Audiensi

Workshop Hakim
Pada tanggal 22-24 Juni 2011 KPD Makassar mengadakan 

Workshop Hakim se-Sulawesi Selatan dan Barat dengan tema 
“Hukum Persaingan Usaha” di Hotel Imperial Aryaduta, Kota 
Makassar. Workshop selama tiga hari tersebut diikuti oleh 
peserta yang yang terdiri 50 (lima puluh) Hakim Pengadilan 
Negeri di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat.

Kegiatan dibuka oleh Ibu Sukarmi, selaku Wakil 
Ketua KPPU. Dalam sambutannya, Beliau menyampaikan 
bahwa sampai saat ini Pengadilan Negeri menguatkan 
55% dari Putusan KPPU yang mengajukan keberatan dan 
Mahkamah Agung menguatkan 75% permohonan kasasi 
yang menunjukan Pengadilan memiliki pendapat yang sama 
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KPD Balikpapan
Sosialisasi

Seminar Persaingan Usaha

Kajian Persaingan Usaha Sektor 
Industri dan Perdagangan terkait 
Jalur Distribusi Komoditi

dengan KPPU tentang kebenaran pembuktian, due process of 
law dan penerapan hukum yang selama ini telah dijalankan 
KPPU, dan diharapkan dengan adanya workshop ini, akan 
dicapai kesamaan persepsi tentang hukum persaingan. 
Kemudian sambutan oleh Bpk. Muhammad Saleh, selaku 
Hakim Agung, dalam sambutannya beliau mengkategorikan 
Hukum Persaingan Usaha sebagai perdata khusus.

Kegiatan diakhiri dengan penutupan oleh Ibu Sukarmi 
yang menyampaikan bahwa Mahkamah Agung dan 
KPPU akan terus bekerjasama untuk terus meningkatkan 
pemahaman akan hukum persaingan dengan salah satunya 
melakukan penyusunan suatu modul materi yang cukup 
komprehansif sebagai acuan standar dalam pelaksanaan 
workshop hakim mendatang.

Disela-sela acara pada tanggal 23 Juni 2011 
diselenggarakan pula ramah tamah Ketua KPPU dengan 
Hakim se-Sulawesi Selatan dan Barat di Hotel Imperial 
Aryaduta, Kota Makassar.

Pada Tanggal 30 Juni 2011 dilakukan Focus Group 
Discussion dalam rangka penyusunan Kajian Persaingan 
Usaha Sektor Industri dan Perdagangan terkait Jalur Distribusi 
Komoditi serta dalam rangka pengumpulan data dan 
informasi. Kegiatan dilakukan di Restauran Pualam Makassar.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Bpk. Tadjuddin Noer 
Said dan Bpk. Ahmad Ramadhan Siregar, selaku Komisioner, 
dan didampingi oleh Bpk. Taufik Arianto, selaku Kepala 
Biro Pengkajian, Bpk. Abdul Hakim Pasaribu, selaku Kepala 
KPD Makassar. 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin 
Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Indrianti, 
selaku Ketua Tim Peneliti dan Dosen. Serta dihadiri pula 
oleh para petani dan pedagang beras dan jagung di Provinsi 
Sulawesi Selatan ini untuk penggalian informasi mengenai 
jalur distribusi pada komoditas beras dan jagung mulai dari 
petani sampai pada pedangan eceran.

Memperingati hari jadi KPPU yang ke 11, KPPU 
bekerjasama dengan SKH Tribun Kaltim 
mengadakan Forum Diskusi yang mengangkat 

tema “ Mengapa Balikpapan Mahal”.  Forum dilakukan 
di Kantor SKH Tribun Kaltim dua hari setelah hari jadi 
KPPU ( 9 Juni 2011).

Tema tersebut diangkat mengingat kondisi ekonomi di 
Kota Balikpapan dan tingkat inflasi yang tinggi. Menurut 
data yang ada, Kota Balikpapan menempati posisi teratas 
kota termahal untuk biaya hidup (mercer) dari 26 kota 

yang disurvei di Indonesia, dengan indeks 107, naik 3 poin 
dibandingkan 2006. 

Narasumbe yang dihadirkan menyampaikan Tinjauan 
Ekonomi dan Inflasi, serta Tinjauan Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pembicara 
pertama Tutuk S.H Cahyono selaku Kepala Kantor 
Cabang Bank Indonesia Balikpapan, kedua oleh Anang 
Triyono selaku Kepala KPD Balikpapan. 

Forum Diskusi dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, 
Asisiten Bidang Pembangunan, Asisiten Bidang Perekonomian, 
Dinas Perdagangan dan Industri, Badan Pusat Statistik dan 
Bank Indonesia.  Selain itu juga mengundang Lembaga 
Perlindungan Konsumen, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

K A D I N  d a n 
beberapa Pelaku 
Usaha di Kota 
Balikpapan yang 
bersama-sama 
membahas dan 
mencari solusi 
t e r k a i t  t e m a 
tersebut.

Dalam rangka mewujudkan persaingan sehat dalam 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintahaan 
serta mensosialisasikan pasal 22 UU No.5/1999, KPPU 
mengadakan Seminar Persaingan Usaha dan diskusi di 
Hotel Bumi Segah Berau (23/6/2011).

Persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan merupakan 
salah satu faktor penentu suksesnya pembangunan ekonomi 
daerah maka KPPU mengangkat tema “Prespektif Persaingan 
Usaha Yang Sehat Dalam Pengadaan Barang dan Jasa” di 
Kabupaten Berau dengan sasaran daerah Kabupaten Bulungan, 
Malinau, Nunukan, Tana Tidung dan Kota Tarakan.

Jumlah undangan yang hadir sebanyak 125 (seratus dua 
puluh lima) peserta terdiri dari Perwakilan Sekretaris Daerah, 
Kepala Dinas dan Staf dari Satuan Perangkat Kerja dan Unit 
Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah 
Kabupaten Berau, Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung 
dan Kota Tarakan. Selain itu juga hadir dari Akademisi, Media 
Massa dan Asosiasi Pelaku Usaha seperti Kadin, Gapensi dan 
Gapeknas di tiap-tiap Daerah tersebut dan Internal KPPU.

Kegiatan seminar tersebut diawali dengan sambutan dari 
Anggota Komisioner KPPU, Bapak Dr. H. Yoyo Arifardhani, 
SH,. LLM sekaligus membuka acara, beliau menyampaikan 
gambaran secara umum tentang KPPU, kewenangan KPPU 
serta fungsi dan tugasnya berdasarkan UU No. 5 tahun 
1999, beliau juga menyampaikan perkembangan penanganan 
Perkara di KPPU lebih mendominasi adalah pengadaan barang 
dan jasa baik dilingkungan Pemerintah, BUMN, BUMD 
maupun swasta, setelah memberi sambutanya, Bapak Yoyo 
Arifardhani membuka secara resmi kegiatan seminar tersebut 
dan dilanjutkan dengan presentasi oleh Pemateri Internal KPPU 
oleh Bapak Gopprera Pangabean dan dilanjutkan dengan 
diskusi terbatas yang dipandu oleh Kepala KPD Balikpapan 
Bapak Anang Triyono selaku Moderator. n
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Monopoli Starbucks

CATATAN PERSAINGAN

Ahmad Kaylani
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Anak gembala itu bernama Kaldi. Di tengah jam 
istirahatnya, saat angin siang membuai, ia terkejut. 
Kambing yang ia peliharanya hilang. Penggembala 

Ethopia di abad ke-3 itu resah dan panik. ”Kemana pergi 
kambingku?” Ia berlari mencari semua tempat yang 
pernah disinggahi. Tidak ada. Di tengah rasa putus asa, 
suara gaduh terdengar. Ia segera memburu asal suara. 

Betapa terkejutnya Kaldi. Ia melihat ada yang aneh. 
Kambing-kambingnya tengah berlompatan riang gembira 
seperti sedang mabuk. Ada apa? Kaldi mencari tahu. 
Sekumpulan biji merah mengkilap di semak-semak 
menarik perhatiannya. Ini yang dimakan kambingku 
barang kali, bisiknya. Ia pun mencicipi 
dan memakannya. Ajaib. Tak lama 
penggembala itu menari riang sama seperti 
kambing-kambingnya. Biji merah ajaib.  
Biji inilah yang kemudian dinamakan kopi.

Kopi memang sangat populer. Ditanam 
secara komersial di jazirah Arab pada 
abad 15, ”Anggur Arab” ini, demikian 
orang-orang Aden, Mesir dan Turki 
menyebutnya, menyebar ke Eropa dan 
dunia. Ada negara yang menempatkan 
kopi di posisi begitu istimewa, menjadi 
minuman khas para raja dan satria. Di 
Italia, kopi menjadi sangat ideologis. Para 
pendeta melarang bahkan menghukum umatnya jika 
diketahui minum kopi. ”Minuman kopi itu dimasukkan 
sultan-sultan muslim untuk menggantikan popularitas 
anggur yang sejak lama sudah dikenal dan identik dengan 
kaum Katolik,” itu alasannya. Namun kopi seakan tidak 
ada matinya. Bahkan kopi telah menjadi komoditas nomor 
dua yang paling banyak diperdagangkan setelah minyak 
bumi. FAO memperkirakan, pada tahun 2010, produksi 
kopi dunia akan mencapai 7 juta ton per tahun.

Namun popularitas ”Anggur Arab” itu seakan  hanya 
”dikuasai” oleh Starbucks, kios kecil yang berdiri pertama 
kali di Pike Place Market, di Seattle, Amerika Serikat 40 
tahun silam. Meski jutaan gerai kopi berdiri di seluruh 
dunia, namun Starbucks telah menjadi identitas yang tak 
tergoyahkan. Dalam waktu 40 tahun, Starbucks memiliki 
lebih dari 15.000 gerai di seluruh dunia. Di Indonesia, gerai 
pertama Starbucks berdiri di Plaza Indonesia. Sementara 
gerai ke-100 berdiri di kampus ternama Universitas 
Indonesia. Melalui kopi, Starbucks menguasai dunia. 
Di semua titik keramaian, Starbucks seperti mengepung 
kesadaran dan rasa. Di bandara, rumah sakit, mall, kampus 
dan bahkan di rest area, Starbucks ada. Bisa jadi orang 
butuh kegembiraan di tengah kesibukan dan kejenuhan. 

Orang-orang ingin seperti Kaldi, sang penggembala dari 
Ethiopia, yang menari gembira saat sibuk bekerja.

Lalu apa rahasianya? Milind M. Lele (2005), 
menjelaskan ”karena Starbucks memiliki monopoli”. 
Monopoli Starbucks memang terdengar aneh. Datang 
saja ke Plaza Indonesia misalnya. Starbucks tidak berdiri 
sendiri. Ada gerai lain yang menjual kopi. Ada Coffee 
Bean, ada Dome, bahkan ada gerai kopi lokal lain yang 
gagah menantang. Merekalah pesaingnya. Produk yang 
dijual pun tak jauh beda; Cappuccino, Coffe Latte, dan 
Es Kopi. Semua relatif sama. Harga yang dibandrol pun 
tak jauh berbeda. Untuk ukuran tertentu terbilang mahal. 

Lalu di mana monopolinya?
Harga secangkir kopi pernah ditulis 

David Ricardo dua abad lalu. Kelangkaan 
dan kuasa tawar, seperti yang dikutip 
Tim Harford (2006), adalah jawaban 
mengapa harga kopi menjadi mahal. 
Letak kedai kopi selalu di posisi dimana 
harga diabaikan. ”Dalam ketergesaan, 
konsumen cenderung tidak perduli soal 
harga,” tulis Harford. Kini kembali 
pada pernyataan Milind, dimana letak 
monopoli Starbucks? Sebab monopoli 
identik dengan ”tindakan illegal”. 
Monopoli bisa berarti kartel, seperti De 

Beers yang mengendalikan suplai berlian dunia, atau 
OPEC yang mengendalikan harga minyak dunia. Faktanya 
Starbucks tidak melakukannya dan hampir pasti tidak 
mampu mengendalikan harga kopi.

Bagi Milind, Starbucks memiliki monopoli situasional. 
Monopoli yang datang dari adanya peluang ketika pemain 
lain mengabaikan. Starbucks menjadi begitu digandrungi 
karena kualitas kopi yang dijual saat itu begitu buruk. 
Situasi ini oleh Starbucks dikapitalisasi. Ia mampu 
memenuhi kebutuhan akan secangkir kopi yang nikmat 
dan konsisten nikmatnya sehingga tidak ada perusahaan 
lain yang menandinginya. 

Monopoli situasional yang dimiliki Starbucks 
atau produk lain yang mampu memenuhi kebutuhan 
konsumen, menurut Milind akan mampu menggantikan 
monopoli berbasis aset. Dengan memiliki monopoli 
situasional ini keuntungan yang diraih Starbucks menjadi 
luar biasa. Jadi monopoli tidak selamanya salah meski 
sama-sama menghasilkan untung besar. Jika anda datang 
ke Starbucks UI, anda akan mendapatkan situasi lain. 
Dikelilingi danau, Starbucks bukan sekedar secangkir 
kopi, melainkan tempat yang melahirkan banyak  
insipirasi. Inilah monopoli Starbucks. Monopoli situasi. n




