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@acisal_mpd: @YLKI_ID saya mau 
menyampaikan. Di papua barat ini 
tarif nelpon & data @Telkomsel makin 
mahal. Mungkin krn tdk ada pesaing 
disni @KPPU

@dpp_ado: Kami siap bekerjasama 
bersama KPPU utk mengungkap fakta 
mengenai ketidakadilan Perusahaan 
Aplikasi terhadap driver online

@aqqsoo: @KPPU kalau utk pengaduan, 
bagaimana prosedurnya pak ?

@abduldira: @KPPU malam admin..
coba diinvest persaingan harga 
transportasi online dong..yang menurut 
saya udh ga sehat..terutama uber 
motor..mksh
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F
enomena apa yang selalu menghampiri kita 
jelang bulan puasa dan hari raya idul fitri ? Ya, 
betul sekali... Masifnya kenaikan harga bahan 
pangan hampir di seluruh penjuru negeri ini. 
Saking seringnya kita mengalami kenaikan 

harga tesebut sampai-sampai mungkin sebagian 
besar dari kita menganggap hal ini sebagai sesuatu 
yang biasa terjadi dan bahkan bisa jadi kita sudah 
pada level “nrimo” alias pasrah.

Tentu saja pemerintah tidak tinggal diam melihat 
kondisi ini. Berbagai upaya pun dilakukan mulai 
dari menambah stok bahan pangan sampai dengan 
operasi pasar. Yang menarik di tahun 2017 ini adalah 
mengkilapnya kiprah Satgas Pangan Polri bersama 
Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, 
dan KPPU. Dalam koordinasi Satgas Pangan Polri, 
masing-masing institusi tersebut melakukan aksi 
sesuai tupoksinya untuk menjaga agar harga bahan 
pangan tidak terkerek naik secara masif. Sinergi 4 
institusi ini rupanya berhasil meracik komposisi yang 
relatif pas dan mujarab dalam menghadapi pihak-
pihak yang ingin mendapatkan keutungan berlebih 
disaat permintaan bahan pangan meningkat. Melalui 
aksi inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan secara 
masif di berbagai daerah sejak  jauh hari sebelum dan 
saat  bulan Ramadhan tahun ini, berhasil memberikan 
sinyal kepada pasar bahwa stok bahan pangan cukup 
dan aman tersedia sehingga tidak ada justifikasi bagi 
oknum pelaku usaha yang ingin mempermainkan 
harga dan bilamana terdapat kenaikan yang masif 
keempat institusi ini sepakat untuk melakukan 
penindakan secara tegas.

Proses tidak akan membohongi hasil, komitmen 
pelaksanaan sinergi Satgas Pangan Polri, Kementerian 
Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan KPPU ini 
pada akhirnya dapat menjaga stabilitas harga bahan 
pangan sepanjang Bulan Ramadhan dan Hari Raya 
Idul Fitri 2017, bahkan oleh beberapa pihak diklaim 
paling stabil setidaknya dalam 5 tahun terakhir.

Keberhasilan ini sekaligus membuktikan bahwa 
meski “efektivitas sinergi” kerapkali dianggap sesuatu 
yang langka di negeri ini, namun ketika terdapat  
komitmen yang kuat dan respect pada masing-
masing elemen, maka akan selalu ada solusi dari 
permasalahan dihadapi bangsa ini. 

Nothing Impossible!!!
Persaingan Sehat, Sejahterakan Rakyat
Bebas Kartel, Indonesia Makmur

SALAM REDAKSI
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M
asalah gizi dan kedaulatan 
pangan masuk dalam agenda 
pembangunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Negara (RPJMN) 2015-2019. 

Salah satu arah kebijakan pembangunan 
kesehatan adalah peningkatan pengawasan 
pangan dalam rangka meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Penyebab kelaparan dan malagizi 
seringkali bukan disebabkan oleh 
kelangkaan bahan pangan namun 
ketidakmampuan mengakses bahan 
pangan, baik dari harga yang tidak 
terjangkau maupun ketersediaan bahan 
pangan. Sejalan dengan itu, Presiden Joko 
Widodo mengamanatkan tiga prioritas 
dalam pangan yaitu ketersediaan pasokan, 
penurunan harga dan stabilitas harga, 
serta penyerapan seluruh produksi dalam 
negeri.

Ketidakstabilan harga di pasar 
menyebabkan peningkatan harga pangan, 
kerawanan pangan. Ketidakstabilan 
harga pangan, diluar faktor alami, 
disinyalir banyak terjadi karena 

permainan “kelompok tertentu”. Adanya 
dugaan praktek kartel dan penimbunan 
menyebabkan minimnya pasokan dan 
melambungnya harga.

Di sisi pemerintah, permasalahan 
pangan merupakan permasalahan multi 
sektor, pun dalam hal pemberantasan 
praktik kartel pangan. Untuk itu 
diperlukan sinergi tugas dan tanggung 
jawab banyak pihak, termasuk di dalamnya 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Sinergi sangat diperlukan untuk 
menjaga stabilitas harga secara 
berkesinambungan agar produsen dan 
konsumen tak dirugikan saat terjadi 
ketidakseimbangan antara pasokan dan 
kebutuhan. Upaya ini dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan pasar dan harga yang 
layak bagi petani, konsumen menikmati 
pangan murah, serta pelaku usaha dan 
pedagang menikmati normal profit pada 
tingkat wajar.

Terbentuknya sinergi antarlembaga 
 pemerintah merupakan bukti kehadiran 
negara dalam mengatasi permasalahan 
yang timbul di tengah masyarakat. []

Sinergi
dan StabilitaS Harga
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“No competition no growth”, tegas Ka-
zuyuki Sugimoto Ketua Japan Fair 
Trade Commission (JFTC) pada sam-

butannya yang disampaikan di acara The 13th East 
Asia Top Level Official’s Meeting on Competition 
Policy (EATOP) di Nusa Dua Bali pada 6 Septem-
ber 2017.

Senada dengan pernyataan Sugimoto, Ketua 
KPPU, M. Syarkawi Rauf menyampaikan jika 
menginginkan bisnis tumbuh secara sustainable 
maka salah satu caranya adalah dengan 
menerapkan kebijakan persaingan usaha sehingga 
bisa mendorong pertumbungan bisnis dan 
ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan.

Setelah menjadi tuan rumah dalam pertemuan 
EATOP pertama di Bogor pada tahun 2005, KPPU 
kembali menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan 
EATOP tahun ini. Pertemuan ini dahulunya 
diprakarsai secara aktif oleh JFTC dan didukung 
oleh KPPU. EATOP kali ini diselenggarakan atas 
kerja sama KPPU, JFTC dan Asian Development 
Bank Institute(ADBI). Pertemuan EATOP terdiri 
dari sepuluh negara ASEAN, Asia Timur seperti 
Jepang, Korea, Tiongkok , Taiwan, Hongkong 
dan Mongolia, kemudian Australia yang baru saja 
bergabung pada tahun 2015.

Tujuan pertemuan ini adalah untuk 
memperkuat networking para pimpinan otoritas 
persaingan usaha atau bertukar pikiran tentang 
implementasi hukum dan kebijakan persaingan 
di wilayah tersebut, serta untuk mengkoordinasi 
berbagai kegiatan bantuan teknis.

Fokus pertemuan kali ini adalah untuk men-
dorong agar hukum dan kebijakan persaingan 
usaha di Asia Timur bisa berkembang seperti di 
kawasan-kawasan yang sudah jauh lebih maju, 
mendorong adanya sharing pengalaman dari 
negara yang sudah melaksanakan kebijakan dan 
hukum  persaingan usaha sejak lama sehingga 
memperkecil gap antara negara yang sudah maju 
dengan yang baru berkembang mengimplemen-
tasikan kebijakan dan hukum persaingan. Pada 
pertemuan ini juga KPPU berharap inisiatif dari 
Indonesia dapat dilaksanakan dengan membuat 
 regular meeting untuk diikuti oleh para akademisi 
dari negara-negara Asia Timur.

“Tujuan regular meeting ini adalah bagaimana 
para akademisi dapat memberikan dukungan 
bagi perkembangan hukum persaingan melalui 
transfer knowledge dan skill dari akademisi di 
negara maju kepada akademisi di negara yang baru 
berkembang”, tambah Syarkawi. []

LAGI, KPPU JADI TUAN RUMAH 

EATOP 2017 
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Ahli PErsAingAn UsAhA 
linTAs BATAs 
BERKUMPUL BAHAS PEMBAHARUAN ISU 
PERSAINGAN

KPPU menjadi host dalam penyelenggaraan 
kegiatan The 10th East Asia Conference 
(EAC) on Competition Law and Policy, 

di Inaya Putri Nusa Dua, Bali. Hadir sebagai 
opening remark, Ketua KPPU, M. Syarkawi Rauf. 
Dalam pembukaannya, Syarkawi menekankan 
pentingnya peran KPPU di kancah internasional 
dalam turut serta mengimplementasi penegakan 
hukum dan isu-isu terkait persaingan usaha lintas 
batas, pada 7 September 2017.

Mr. Kazuyuki Sugimoto, Chariman Japan Fair 
Trade Commission (JFTC), dalam sambutannya 
juga menyambut baik KPPU dalam menghosting 
kegiatan ini, sehingga semua pimpinan lembaga 
persaingan usaha se-Asia Timur dapat berkumpul, 
dan membahas pakem-pakem persaingan 
usaha dalam penegakan hukum persaingan 
usaha, sesuai dengan best practice yang sudah 
diimplementasikan secara global.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kim Chul 
Ju Kim, Deputy Dean of Asian Development Bank 

Institute (ADBI), yang juga berharap ke depannya, 
konferensi ini akan terus berjalan, agar seluruh 
updating informasi, isu, maupun kebijakan dalam 
persaingan usaha dapat diserap sempurna oleh 
seluruh negara, terutama pada negara-negara di 
Asia Timur.

Selain itu, hadir sebagai panelist adalah Mr. 
Massimiliano Cali, PhD. (the World Bank), Dr. 
Sahara (Institut Pertanian Bogor, IPB), Prof. 
Stella Luz. A. Quimbo (Komisioner Philipine 
Competition Commission, PCC), Michael Schaper, 
PhD. (Deputy Chair Australia Competition and 
Consumer Commission, ACCC), M. Nawir Messi,

Komisioner KPPU), Mr. Hung-Hao Chang 
(Komisioner Competition and Fair Trading 
Commission of Malawi, CTFTC), dan Mr. Sung 
Bok Jun (Direktur Korea Fair Trade Commission, 
KFTC).

Selanjutnya, pemaparan dalam bentuk chair 
panelist disampaikan oleh Mr. Massimiliano Cali, 
PhD. dari the World Bank, yang menyampaikan 
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isu seputar “Agriculture Policy in Developing 
Countries”, Kebijakan Agrikultur pada Negara-
negara Berkembang. Fungsi pasar, jelas Cali, 
bergantung pada banyak faktor, di negara-negara 
berkembang.

Skala ekonomi dan ukuran pasar menjadi 
hal penting dalam berjalannya suatu pasar. 
Penggunaan sumber daya, adanya jaringan yang 
kuat, kerjasama antar multi-market, kerjasama 
dengan importir dan pasar global, pengendalian 
pasar, serta kekuatan konsumen akhir, juga 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu sama 
lain. Lalu bagaimana peran pemerintah dalam 
negara-negara berkembang ini, berkaitan dengan 
fungsi pasar? Pemerintah sendiri sebetulnya 
dapat menciptakan hambatan dalam terciptanya 
persaingan sempurna. Namun dengan kebijakan 

yang dibuat, diharapkan dapat terus melindungi 
baik pelaku usaha maupun konsumen, dalam 
pasar yang sama.

Dr. Sahara, yang hadir sebagai panelis dari IPB, 
juga memberi pemahamannya seputar Masalah-
masalah yang terjadi pada komoditas pangan 
di Indonesia. Dalam pemaparannya, Sahara 
menjelaskan bagaimana stabilitas pangan di 
Indonesia coba dipertahankan oleh pemerintah, 
karena stabilitas pangan ini menjadi isu paling 
populer belakangan ini.  Sehingga pemerintah 
Indonesia juga membentuk sistem pertahanan 
pangan, dengan memperhatikan nilai-nilai 
supply and demand. Serta pemaparan seputar 
ketersediaan dan total konsumsi komoditas 
pangan di Indonesia, seperti beras, daging, cabai 
merah, cabai keriting, dan gula pasir. []

KPPU PELOPORI PEMBENTUKAN

KPPU menjadi host dalam pelaksanaan 
kegiatan International Seminar Academic 
Network on Competition Policy: Building 

Knowledge Hub and Regional Expertise Towards 
the Harmonization of Competition Policy in East 
Asia Region, yang diselenggarakan di Courtyard 
Marriot Bali Nusa Dua Resort, Nusa Dua, Bali, 6 
September 2017.

Hadir pada seminar internasional ini pakar-
pakar pendidikan dan akademisi dari dalam 
dan luar negeri. Seperti Kementerian Riset 
dan Teknologi, William Kovacic dari George 
Washington University, Prof. Dr. Ningrum N. 
Sirait dari Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. 
Rhonda Smith dari Melbourne University, Prof. 
Dr. Stefan Koos dari Bundeswehr University, dan 
Prof. Dr. Abu Bakar Munir dari Malaya University. 
Serta dihadiri oleh akademisi dari universitas-
universitas di Indonesia.

Seminar internasional dibuka oleh Wakil 
Ketua KPPU, R. Kurnia Sya’ranie, yang sekaligus 
memberikan keynote speech kepada para peserta. 

AKADEMISI SE-ASIA TIMUR
Knowledge Hub
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Dalam sambutannya, Kurnia menjelaskan 
internalisasi nilai-nilai persaingan usaha 
diperlukan dalam pengembangan ilmu ini ke 
depannya, baik di dalam maupun luar negeri. 
Internalisasi ini menjadi

elemen penting dalam pembangunan bangsa, 
yang dimulai dari sisi akademisi kampus.

“Dalam proses internalisasi ini, KPPU telah 
berhasil mendorong terbentuknya Forum Dosen 
Persaingan Usaha (FDPU) pada April 2017 lalu, 
yang dideklarasikan pada 27 Juli 2017. FDPU ini 
terdiri dari kurang lebih 100 akademisi kampus, 
dari FH dan FE di Indonesia. Isinya para pengajar 
dan peneliti”, jelas Kurnia.

Kurnia menambahkan, FDPU dibentuk 
dengan tujuan menjadi wadah komunikasi dan 
diskusi antarakademisi ilmu persaingan usaha.

William Kovacic dalam speechnya juga 
memaparkan bagaimana ilmu persaingan usaha 
ini dibutuhkan dalam pengembangan manusia 
sebagai human capital yang dapat membangun 
peradaban. Dengan dukungan persaingan usaha, 

sistem manusia dapat dibangun, dan kualitas 
manusia dapat ditingkatkan. “Sistem di sebuah 
negara dapat terbangun dengan baik dengan 
adanya pemahaman menyeluruh terhadap ilmmu 
persaingan usaha, baik secara konsep maupun 
kondisi real dari keadaan hukum dan ekonomi 
yang terjadi”, papar Kovacic.

Ke depannya, KPPU turut pula mendorong 
terbentuknya International Competition Network 
se-Asia Timur, di mana para akademisi ilmu 
persaingan usaha dapat memiliki wadah dalam 
penelitian dan pengajaran ilmu persaingan 
usaha di tingkat Asia Timur, serta pembentukan 
knowledge hub persaingan usaha se-Asia Timur.

Selain seminar internasional, KPPU dan 
Deutsche Gesellschaft fur Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) juga bekerja sama dalam 
peluncuran buku bertajuk The Second Version of 
National Textbook on Competition Law; Hukum 
Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks, 
oleh Wakil Ketua KPPU, R. Kurnia Sya’ranie dan 
principle Advisor GIZ, Sita Zimpel.  []
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PERKUAT PROSES PENEGAKAN HUKUM 
PERSAINGAN USAHA DI KAWASAN ASEAN, KPPU 
FASILITASI JAIF SELENGGARAKAN 

Training Course

Sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi 
ASEAN pada tanggal 31 Desember 2015, 
KPPU berkomitmen untuk memberikan 

kontribusi dalam pengembangan hukum dan 
kebijakan persaingan usaha di kawasan ASEAN, 
salah satunya adalah melalui implementasi proyek 
kerja sama KPPU dengan pemerintah Jepang 
melalui Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) 
Program.

Salah satu bentuk implementasi kerja sama 
tersebut adalah dengan penyelengaraan JAIF 
Trainning Course yang pada kesempatan kali ini di 
fasilitasi oleh KPPU. Acara yang diselenggarakan 
selama dua hari di Bandung ini mengambil tema 
Improving Regional Engagement in Competition 
Enforcement between ASEAN and Japan.

Acara tersebut dihadiri oleh hampir seluruh 
perwakilan dari otoritas persaingan usaha di 
wilayah Asia Tenggara dan Jepang. Tercatat hadir 
dalam training tersebut antara lain yaitu Mr. 
Osamu Igarashi yang merupakan Deputy Director, 
Investigation Division JFTC, Mr. Muhammad 
Hafiz Aizat Mat Nordi selaku Assistant Director 

MyCC dan Mrs. Cindy Chang selaku Senior 
Assistant Director CCS.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 
23 dan 24 Agustus 2017 ini, diisi dengan 
penyampaian berbagai macam materi mengenai 
hukum persaingan usaha, penjabaran mengenai 
perusahaan, pasar dan konsentrasinya di ASEAN 
dan Jepang. Beberapa expertis yang turut 
berpartisipasi dalam pemberian materi antara lain 
yaitu Profesor Koki Arai dari Shumei University, 
Jepang dan  Paramitha Prananingtyas, SH.LLM 
dari Universitas Diponegoro.

Penyelenggaraan JAIF_Training Course 
ini merupakan serangkaian kegiatan yang 
dilaksanakan oleh JAIF sebagai implementasi 
kerjasama antara Negara-negara ASEAN dengan 
Jepang. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu 
memberikan pemahaman dan informasi yang 
lengkap mengenai hukum persaingan usaha 
di setiap Negara, sehingga dapat menjadi 
pertimbangan untuk melakukan kerjasama 
penegakan hukum persaingan usaha lintas Negara.
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apapun yang lu mau gua ada. Pengadaan ATK 
dia ada, alat kesehatan dia ada, furniture dia 
juga ada, semuanya ada. Begitu yang menang 
pihak ketiga, pasti subkon, orang dia bukan 
penyedia yang sebenarnya. Harganya pasti 
mark up minimal 80%, itu belum bersekongkol 
ya”, jelasnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Direktur 
Penindakan KPPU, Gopprera Panggabean, 
bahwa pada salah satu kasus yang pernah 
ditangani KPPU, pernah diperoleh temuan 
modus-modus yang dilakukan oleh pokja 
untuk membatasi perserta lelang yaitu dengan 
mempublikasi pengumuman pada sebuah 
media cetak, namun pengumuman lelang 
hanya ada pada beberapa eksemplar. “Koran 
yang sama, tanggal yang sama, ada yang ada 
pengumuman (lelang), ada yang tidak. Jangan-
jangan yang ada pengumuman itu dicetak 100 
eksemplar dan semuanya diborong, modus itu 
dilakukan untuk membatasi peserta”, ungkap 
Gopprera.

Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa jumlah 
peserta yang terbatas semakin memudahkan 
persekongkolan, “semakin sedikit peserta yang 
ikut, lelang akan semakin tertutup, jika lelang 
tertutup maka pengaturan persekongkolan 
akan semakin gampang”.[]

HinDari Kecurangan PengaDaan Dengan 
Belajar Dari lKPP

Praktik persekongkolan pengadaan barang/
jasa merupakan polemik tersendiri, yang 
banyak dijumpai di Indonesia. Bukan menjadi 
rahasia umum, praktik ini juga digunakan 
sebagai sarana rasuah berkelompok. Untuk 
menghindari hal tersebut, KPPU KPD Batam 
bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 
mengadakan sosialisasi bersama dengan tema 
Pengadaan Barang/Jasa dalam Perspektif 
Hukum Persaingan Usaha, di Sahid Batam 
Center Hotel and Convention, 21 Agustus 2017.

“Setiap pengadaan itu beda-beda 
syaratnya. SIUP itu hanya untuk pedagang, kalo 
dia bukan pedagang, pasti tidak punya SIUP. 
Itu melanggar pasal 11 karena menambahkan 
syarat yang mengakibatkan diskriminasi” ujar 
Direktur Penanganan Permasalahan Hukum 
LKPP, Setyabudi Arijanta.

Lebih jauh, Setyabudi memaparkan bahwa 
Permasalahan lain yang banyak ditemukan 
adalah proyek pengadaan pemerintah selama 
ini hampir selalu dimenangkan oleh pihak 
ke-3 (rekanan) sehingga harga proyek selalu 
diatas harga di pasaran lantaran pihak ke-3 
tersebut bukanlah penyedia yang sebenarnya. 
“Di Batam, di Riau, apapun pengadaannya, 
pemenangnya selalu pihak ketiga atau rekanan. 
Namanya CV Palugada, singkatannya CV 
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BerBagi ilmu Persaingan usaHa Dengan 
KamPus

Untuk diseminasi ilmu persaingan usaha yang 
optimal pada tiap elemen stakeholder KPPU 
terutama tingkat civitas akademika, KPPU 
KPD Batam bekerja sama dengan Universitas 
Lancang Kuning Pekanbaru, menjadi 
narasumber pada seminar internasional 
bertajuk Competition in The International 
Trade (In Business Law and Global Economic 
Perspective), pada 14 September 2017.

Hadir untuk berbagi ilmu persaingan 
usaha, Kepala KPD Batam, Lukman Sungkar, 
menjelaskan bahwa hukum persaingan usaha 
dibutuhkan dalam perdagangan internasional, 
terutama pada era di mana implementasi 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
dilaksanakan. Persaingan usaha tidak hanya 
terjadi antara pelaku usaha dalam negeri, 
namun juga degan pelaku usaha asing (luar 
negeri). Dan yang perlu diingat adalah, pada 

periode tahun 2016-2017, daya saing Indonesia 
berada pada peringkat ke-41 dari 138 negara. 
Posisi ini berada dibawah beberapa negara 
tetangga, misalnya Singapura yang menempati 
peringkat ke-2, dan Malaysia yang menempati 
peringkat ke-25.

“Tiga prinsip utama dalam hukum 
perdagangan internasional yakni keadilan, non 
diskriminasi dan transparansi sangat sejalan 
dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. 
Sehingga para wirausahawan kita dituntut 
untuk menerapkan ketiga hal tersebut,” papar 
Lukman. Dia juga menambahkan, hukum 
perdagangan internasional bertujuan untuk 
meliberalisasi perdagangan internasional 
dengan mengurangi hambatan sehingga 
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan. 
Namun keadaan ini mustahil diwujudkan jika 
ada praktek persaingan usaha tidak sehat. []
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KPD medan

BerBagi ilmu melalui Knowledge 
Sharing

KPD Medan kedatangan tamu dari Korean 
Fair Trade Commission (KFTC), Mr. Bae Chan 
Young, seorang Direktur Informasi. Bae 
berkunjung ke Medan dalam rangka berbagi 
ilmu dan pengalaman tentang Undang-undang 
Subkontrak yang ada di KFTC, dan telah 
diaplikasikan pada pasar Korea Selatan.

Kunjungan Bae tersebut sebagai salah 
satu program bantuan teknis yang disponsori 
oleh Pemerintah Korea Selatan yang telah 
dilaksanakan sejak tahun 2004. Tujuan dari 
kunjungan itu juga sebagai sarana untuk saling 
berbagi pengalaman mengenai hukum dan 
kebijakan persaingan dan sharing pengalaman 
antara kedua lembaga persaingan yaitu KPPU 
(khususnya pada KPD Medan) dan KFTC. KFTC 
sendiri memulai program sponsor bagi negara 
yang memiliki lembaga persaingan usaha sejak 
tahun 2014.

Seperti diketahui, sebelum terbentuknya 
KFTC, ekonomi di Korea Selatan berbasis pada 
Economic Planning Board. Dan pada tahun 1966 
diperkenalkanlah Undang-undang Persaingan 
Usaha pada masyarakat Korea Selatan. Dan 
dari kurun waktu terbentuknya KFTC hingga 
saat ini, kasus yang paling banyak diselesaikan 
adalah kartel. Empat tujuan utama dibentuknya 
KFTC adalah bentuk promosi persaingan usaha 
Korea Selatan, memperkuat hak konsumen, 
menciptakan lingkungan yang kompetitif 
bagi UMKM lokal, dan menahan konsentrasi 
kekuatan ekonomi.

Knowledge sharing ini pun ke depannya 
diharapkan dapat terus terselenggara, guna 
mendapatkan pembaharuan isu-isu terkini 
antara otoritas persaingan usaha yang ada di 
Indonesia dan Korea Selatan. []
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KPD medan

KPPu BeKali Penggunaan Competition 
CheCKliSt

Guna implementasi aplikasi daftar periksa 
kebijakan persaingan usaha (competition 
checklist), KPD Medan memberikan 
Pembekalan Penggunaan Daftar Periksa 
Kebijakan Persaingan Usaha Kabupaten/
Kota se-Provinsi Sumatera Barat, dengan 
menghadirkan narasumber Komisioner KPPU, 
Saidah Sakwan, pada 27 Juli 2017, di Padang.

“Tantangan besar dalam era persaingan 
usaha saat ini yang dihadapi KPPU yakni 
meningkatkan pemahaman pengambil 
kebijakan tentang bagaimana pentingnya 
internalisasi nilai-nilai dan prinsip persaingan 
usaha yang sehat dalam proses pengambilan 
kebijakan khususnya dalam bidang ekonomi,” 
jelas Saidah dalam sambutan pembuka.

Implementasi prinsip persaingan usaha 
yang sehat dalam proses pengambilan 
kebijakan bukan perkara mudah, di usia KPPU 
yang sudah 17 tahun KPPU banyak menangani 
perkara-perkara yang bersumber dari kebijakan 

Pemerintah yang tidak pro persaingan sehat, 
namun demikian, telah terjadi pertumbuhan 
di beberapa sektor seperti sektor transportasi 
udara dan telekomunikasi sebagai implikasi 
penerapan prinsip persaingan usaha yang 
sehat.

Ke depan, diharapkan Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang hadir dalam kegiatan 
pembekalan segera menerapkan daftar 
periksa kebijakan persaingan di daerahnya 
masing-masing sehingga terjadi efisiensi 
dalam sektor ekonomi, lahirnya pelaku usaha 
baru di setiap sektor strategis dan KPPU KPD 
Medan membuka ruang untuk berkonsultasi 
dan diskusi secara intensif apabila Pemerintah 
Kabupaten/Kota akan merancang atau 
mereview kebijakan Peraturan Gubernur, 
Peraturan Bupati/Walikota, dan Peraturan 
Daerah, agar sejalan dengan UU No.5 Tahun 
1999. []
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KPD Balikpapan

menjaga KeterseDiaan Dan staBilitas 
Harga Beras Di Kalimantan

Banyak hal yang dilakukan dalam menjaga 
ketersediaan dan stabilitas harga beras di 
Indonesia, termasuk di wilayah kerja Kantor 
Perwakilan Daerah (KPD) Balikpapan. Salah 
satu kegiatan yang dilakukan oleh KPD 
Balikpapan adalah menggelar rapat koordinasi 
lintas instansi di Provinsi Kalimantan Barat, 
pada 17 Juli 2017.

Rapat digelar bersama Kepala Dinas 
Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura 
Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Provinsi 
Kalimantan Barat, Kepala Dinas Peternakan 
dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan 
Barat, BULOG Divisi Regional Kalimantan Barat, 
serta seluruh Kasatresrim dan Kanitreskrim di 
lingkungan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat 
(Polda Kalbar).

“Maksud dari rapat koordinasi ini adalah 
memberikan gambaran tentang situasi 
pertanian di Kalimantan Barat khususnya 
produksi beras. Tujuanya adalah agar terdapat 
kesamaan persepsi dan kesesuaian dalam 
upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas 
harga beras di Kalimantan Barat,” ungkap 
Kepala KPD Balikpapan, Ahmad Muhari.

Muhari juga menegaskan bahwa KPPU telah 
melakukan market study beberapa komoditas 
pangan di seluruh Pulau Kalimantan. KPPU 
menemukan fakta di lapangan bahwa pada 
supply side, terdapat pelaku yang paling 
berperan menentukan pola pembentukan 
harga adalah pedagang pengumpul. Kekuatan 
pedagang pengumpul semakin besar manakala 
merangkap sebagai petani yang memiliki 
pabrikasi (penggilingan beras). Sedangkan 
pada deman side, ditemukan fakta bahwa 
pedagang besar yang mempunyai kekuatan 
menentukan dan mengubah harga beras. Stok 
di pedagang pengumpul dan pedagang besar 
akan menentukan kelancaran distribusi yang 
pada akhirnya akan menentukan harga beras.

Pada akhirnya, diharapkan dengan 
adanya koordinasi ini, dapat meningkatkan 
kesejahteraan petani dan melindungi 
konsumen dengan harga murah, menekan 
disparitas harga beras di Produsen dan di 
Konsumen, memperlancar arus distribusi 
pangan, serta mencegah penimbunan beras 
dan mengeluarkan stock di gudang-gudang 
minimal 50 persen. []
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KPD Balikpapan

AmAnkAn HArgA PAngAn, kPPU-kAPoldA 
kAltim HAdiri Video ConferenCe

KPPU yang diwakilkan kepada Kepala KPD 
Balikpapan, Ahmad Muhari, ikut menghadiri 
video conference bersama dengan Kapolda 
Kalimantan Timur, Irjen Pol. Drs. Safaruddin 
terkait penanganan pengamanan kasus 
pangan di wilayah kerja KPD Balikpapan, 
bertempat di Ruang IT Polda Kaltim. Video 
conference juga dihadiri langsung oleh Kapolri, 
Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan 
Komisioner KPPU, pada 1 Agustus 2017.

Pada Ramadhan dan Lebaran tahun 
2017 ini, tercatat bahwa satgas pangan dan 
pemerintah berhasil menjaga kestabilan harga 
bahan pokok saat menjelang Ramadhan 
dan Idul Fitri 1438 Hijriah. Hal ini dipertegas 
oleh Kapolri Tito Karnavian, bahwa tahun 
ini merupakan momentum kestabilan harga 
pangan yang paling stabil.

Menteri Pertanian, Arman Sulaiman, juga 
menegaskan bahwa salah satu permasalahan 
dalam komoditas pangan di Indonesia adalah 
rantai pasok yang sangat panjang, sehingga 
harga di konsumen akhir menjadi sangat mahal. 
Dan selalu terjadi fluktuasi harga di pasar. 

Tim satgas pangan menemukan fakta 
bahwa pengepul cabe rawit merah tidak 
menyalurkan cabainya ke pasar induk, namun 
dijual ke pihak perusahaan dan agen dengan 

harga yang tinggi. Hal ini menyebabkan 
pasokan cabai rawit merah di pasar sempat 
menipis.

Menteri Perdagangan, Enggartiasto 
Lukita, menegaskan bahwa pemerintah telah 
menerbitkan Surat Edaran yang mengatur 
Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beberapa 
komoditas pangan seperti minyak goreng, gula 
pasir, dan daging beku. Aturan HET tersebut 
dapat dijadikan acuan oleh Satgas Pangan 
untuk menindak pelaku usaha yang melakukan 
penimbunan serta  menjual harga di atas HET. 
Pada akhir sesi, Tresna P Soemardi selaku 
Komisioner KPPU memaparkan terkait dengan 
peran KPPU dalam merubah perilaku pelaku 
usaha untuk tidak melakukan praktek monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU 
melakukan Due process of law, dimana KPPU 
telah mengungkat Kartel diantaranya kartel 
daging sapi, kartel daging ayam serta kartel 
bawang putih. 

Ke depan, KPPU yang tergabung dalam 
tim satgas pangan juga mengharapkan, sinergi 
antara KPPU, Kementerian Perdagangan, 
Kementerian Pertanian dan Kepolisian 
dalam pengawasan sektor pangan ini 
dapat memberikan dampak  positif bagi 
perekonomian di Indonesia. []
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KPD surabaya

Perlu, Pengawasan Kemitraan Di DaeraH

Penegakan Hukum, Advokasi Kebijakan, dan 
Pengawasan Merger, tiga dari tugas besar 
yang diemban KPPU sesuai amanah Undang-
Undang No.5 Tahun 1999, dengan fokus baru 
pada pengawasan terhadap perjanjian dan 
praktik kemitraan usaha yang terjalin antara 
usaha kecil dan besar atau menengah, atau 
antara usaha menengah dengan usaha besar. 
Hal ini disampaikan oleh Chandra Setiawan 
selaku Komisioner KPPU, pada Kuliah Umum 
yang diselenggarakan oleh KPD Surabaya dan 
Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana di 
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada 20 
Juli 2017.

Lebih lanjut dalam paparannya, tugas KPPU 
ini untuk melakukan pengawasan terhadap 
kemitraan yang dilakukan pelaku usaha 
berdasarkan amanat Undang-Undang No. 20 
Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 
17 tahun 2013 tentang UMKM. Dalam peraturan 
tersebut KPPU diberikan kewenangan untuk 
melaksanakan penegakan hukum terkait 
dengan penguasaan pelaku usaha besar ke 
pelaku usaha lebih kecil yang menjadi mitranya. 

“Pelaku usaha di Indonesia dalam 
menjalankan kegiatan usahanya berasaskan 
demokrasi ekonomi dengan memperhatikan 
keseimbangan antara kepentingan pelaku 

usaha dan kepentingan umum. KPPU sangat 
berwenang dalam mengawasi praktek usaha 
koperasi dan usaha kecil. Secara garis besar, 
penangan perkara pengawasan kemitraan tidak 
jauh berbeda dengan penangan perkara yang 
selama ini dilakukan KPPU,” ungkap Chandra

Kepala KPD Surabaya, Aru Armando, 
menambahkan bahwa jika ada perkara yang 
melibatkan pengawasan kemitraan di KPPU, 
maka KPPU akan melakukan penelitian 
atau adanya laporan dari masyarakat yang 
kemudian dilanjutkan ke tahap penyelidikan, 
pemberkasan, pemeriksaan dan upaya hukum 
ke PN dan MA. Namun sebelum menjatuhkan 
sanksi, KPPU dalam pengawasan kemitraan ini 
terlebih dahulu memberikan surat peringatan 
kepada pihak yang terbukti melakukan 
pelanggaran. 

Sukardan Aloysius, Dosen Fakultas Hukum 
Universitas Nusa Cendana menambahkan, 
sektor usaha mikro dan kecil di Nusa Tenggara 
Timur sangat mendominasi. Perekonomian 
di wilayah ini sangat tergantung pada sektor 
usaha kecil dan mikro. Sektor tersebut juga 
banyak menyerap tenaga kerja. Karenanya, 
sangatlah bermanfaat apabila KPPU dapat 
turut mengembangkan hal tersebut. []
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KPD surabaya

gAndeng PelAkU UsAHA dAlAm sosiAlisAsi 
Kemitraan

“KPPU harus bisa melindungi dan 
memprioritaskan produk UKM sebagai bentuk 
promosi pemasaran”, jelas Kepala Bidang 
Pemasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 
Jawa Timur, Ahmad Basuki, pada sosialisasi 
kemitraan yang digelar oleh KPPU KPD 
Surabaya di Pemiere Inn, Sidoarjo. 

Sosialisasi yang juga dihadiri oleh Ketua 
KPPU, M. Syarkawi Rauf, dan Kepala KPD 
Surabaya, Aru Armado, sebagai narasumber, 
dihadiri oleh para pelaku usaha UMKM di 
Provinsi Jawa Timur. Dengan besarnya peran 
UMKM terhadap perekonomian Jawa Timur, 
para narasumber berharap ada regulasi dari 
lembaga berwenang dalam hal ini adalah KPPU 
untuk memprioritaskan produk UKM daripada 
produk pabrikan sehingga produk UKM dapat 
terangkat. 

Lebih lanjut Syarkawi menjelaskan, 
secara garis besar, penangan perkara 
pengawasan kemitraan tidak jauh berbeda 
dengan penangan perkara yang selama ini 

dilakukan KPPU. Diawali dengan penelitian 
oleh KPPU atau adanya laporan masyarakat 
yang kemudian dilanjutkan ke penyelidikan, 
pemberkasan, pemeriksaan dan upaya hukum 
ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. 
Namun sebelum menjatuhkan sanksi, KPPU 
dalam pengawasan kemitraan ini terlebih 
dahulu memberikan surat peringatan kepada 
pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. 

Pelaku UMKM memerlukan kemitraan 
dengan pelaku usaha lain terutama dengan 
pelaku usaha menengah dan besar karena 
memberikan dampak yang positif. Manfaat 
positif yang dapat diperoleh antara lain adalah 
meningkatkan kualitas SDM, peningkatan 
kualitas dan mutu produk, penguatan 
kelembagaan UMKM, kemudahan akses 
pembiayaan, peningkatan pemahaman IT 
serta perluasan pemasaran. Untuk mencapai 
kerjasama kemitraan yang berjalan dengan 
baik, pelaku UMKM tidak bisa dengan mudah 
langsung melakukan kerjasama kemitraan. []
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KPD makassar

kolAborAsi PoldA sUlbAr dAn kPPU berAntAs 
Kartel
“Polda Sulbar akan mendukung KPPU dalam 
pemberantasan kartel pangan”, hal ini 
diutarakan Nandang selaku Kepala Kepolisian 
Provinsi Sulawesi Barat kepada Ramli 
Simanjuntak dalam Audiensi yang dilakukan 
KPPU Kantor Perwakilan Daerah Makassar di 
Kantor Polda Sulbar. Audiensi ini dihadiri juga 
oleh Dimreskrimsus, Kepala Biro SDM, Kepala 
Biro Rena, Dirsamapta, Dirdik, Diresnarkoba, 
Dirkrimum, dan Kepala Biro Operasional Polda 
Sulbar, pada 10 Juli 2017.

Ramli menegaskan bahwa kolaborasi 
dan kerjasama dengan Polda Sulbar perlu 
ditingkatkan sebagai tindak lanjut MoU antara 
KPPU dan Kepolisian RI, khususnya dalam hal 
penanganan perkara praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat, salah satunya 
temuan beredarnya gula rafinasi di Sulawesi 
Selatan. 

Menanggapi itu, Nandang menyatakan 
siap bekerja sama dengan KPPU dengan 

membentuk dengan membentuk teamwork, 
sebab hal tersebut merupakan kemaslahatan 
bersama untuk meningkatkan kesejahteraan 
dan kemakmuran masyarakat, agar mereka 
mendapatkan harga yang kompetitif dan murah. 
Polda Sulbar juga akan mendukung KPPU dalam 
menangani perkara kartel, karena keuntungan 
dari perilaku tersebut hanya dinikmati oleh 
pihak yang melakukan kartel. []

KPD makassar

ketok PAlU tender 
selayar
Akhirnya pada 13 September 2017, Majelis 
Komisi yang dipimpin oleh Kamser 
Lumbanradja, dengan Anggota Chandra 
Setiawan dan Sukarmi, membacakan putusan 
perkara Nomor 14/KPPU-L/2016 tentang 
Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 Pada Pembangunan 
Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten 
Selayar APBN Tahun Anggaran 2015 dan 
Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut 
Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun 
Anggaran 2015, di Kantor Perwakilan Daerah 
Makassar, yang bertempat Kantor Perwakilan 
Daerah Makassar.

Setelah melewati rangkaian persidangan, 
Majelis Komisi mumutus bersalah Pokja, 
PPK, dan KPA, karena terbukti melakukan 
persekonkolan vertikal dengan cara 
memfasilitasi peserta tender.

Selain itu, Majelis Komisi memutuskan 
bersalah dan memberikan sanksi denda kepada 
PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebesar Rp 
1,8 miliar, PT Nokilalaki Sembada sebesar Rp 1 
miliar, dan PT Cahya Mentari Cemerlang sebesar 
Rp 1 miliar, karena terbukti bersekongkol secara 
horizontal dan melarang ketiganya mengikuti 
tender yang menggunakan dana APBN dan 
APBD di seluruh Indonesia selama 2 (dua) 
Tahun. []
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Implementasikan Nota Kesepahaman
KPPU-BPK Gelar 
Workshop Bersama

KPPU dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menyelenggarakan workshop bersama dengan 
tema “Risiko Penyimpangan dalam Semua 
Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 
serta Pembuktiannya”, pada 18 Juli 2017, di 
Jakarta.

Hadir menjadi peserta adalah para investigator 
KPPU dan para auditor BPK, serta komisioner 
KPPU dan pimpinan BPK.

Dalam sambutan pembuka, Ketua KPPU, 
M. Syarkawi Rauf mengungkapkan, melalui 
workshop ini, dapat saling berbagi pengalaman 
di mana banyak sekali permasalahan yang terjadi 
mengenai pengadaan barang dan jasa, di KPPU 
maupun di BPK. Permasalahan ini terkait resiko 
penyimpangan dalam semua tahapan pengadaan 
barang dan jasa pemerintah serta pembuktiannya. 
“Penanganan perkara persekongkolan di ini 
sudah banyak, mudah-mudahan semakin baik ke 
depannya setelah workshop ini diadakan.”

Sedangkan Ketua BPK, Moermahadi 
Soerja Djanegara, menjelaskan bahwa dengan 
mengikuti workshop bersama ini, diharapkan 
baik auditor BPK maupun investigator KPPU 
dapat menerapkan paham-paham dasar 
mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara serta pencegahan dan 
penanganan perkara dugaan praktik monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat. “Pemeriksa 
harus selalu meningkatkan pemahaman atas 
resiko yang timbul dalam setiap tahapan proses 
pengadaan barang dan jasa. Pengadaan ini 
resiko nya mengakibatkan persaingan usaha 
tidak sehat,dan penurunan kualitas pengadaan. 
Mudah-mudahan acara workshop BPK & KPPU ini 
berguna bagi permasalahan pengadaan barang dan 
jasa serta strategi dan prosedur pemeriksa,” kata 
Moermahadi. []
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Dalam mengawal persaingan usaha 
yang sehat di Indonesia, KPPU 
membutuhkan peran serta agensi 
dan otoritas persaingan usaha dari 
negara-negara di luar Indonesia, 

sebagai bentuk kerja sama maupun pembaharuan 
ilmu dan isu-isunya. Sejak awal mula KPPU berdiri, 
KPPU telah bekerja sama dengan salah satu 
lembaga donor terkemuka yang juga berpartisipasi 
aktif dalam pengembangan persaingan usaha 
regional, The Japan International Cooperation 
Agency (JICA).

Kerjasama KPPU-JICA masuk pada JICA 
Partnership Program (JPP) atau Program 
Kemitraan JICA, yang merupakan suatu program 
dukungan JICA yang bertujuan mendorong 
pelaksanaan berbagai proyek pembangunan 
pada tingkat masyarakat akar rumput di berbagai 
negara berkembang yang diprakarsai oleh berbagai 
mitra pembangunan Jepang (khususnya lembaga 
swadaya masyarakat atau LSM, pemerintah 
daerah, dan perguruan tinggi) yang memiliki 
teknologi dan pengalaman dalam pembangunan. 
Proyek JPP ditujukan untuk memberikan manfaat 
langsung kepada masyarakat di berbagai negara. 

Di KPPU sendiri, kerja sama dengan JICA 
sudah berlangsung sejak tahun 2004, di mana 
kerja sama pertama dimulai pada Juli 2004 hingga 
Juli 2007. Dan saat ini, adalah periode ketiga 
kerja sama kedua belah pihak, yang dimulai sejak 
Oktober 2015 hingga Oktober 2019.

Nakasato Kazuhira, seorang Expert to 
Competition Law atau Nakasato Kazuhira - JICA 
Expert to Competition Law, yang ditempatkan 
di KPPU sejak tahun 2015 ini di KPPU dalam 
wawancara dengan Tim Kompetisi menuturkan,  
kerja sama KPPU dan JICA memiliki tujuan 
utama dalam penguatan peran KPPU dalam 
mempromosikan persaingan usaha yang sehat 

dan berkeadilan. “Otoritas baru KPPU di dalam 
hal pengawasan kemitraan diputuskan/dieksekusi 
secara efektif, bersama JICA pula, kerangka 
kerja penegakan hukum persaingan usaha harus 
diperkuat. Serta JICA mendorong peningkatan 
kapasitas sumber daya KPPU dalam market study 
dan penegakan hukum persaingan usaha”.

JICA pun saat ini turut berpartisipasi pada 
amandemen Undang-undang Persaingan Usaha, 
dengan turut memberikan ide dan masukan 
terkait Undang-undang yang sama di Jepang, 
yang telah diterapkan melalui otoritas persaingan 
usaha Jepang, Japan Fair Trade Commission 
(JFTC). “Saya di sini sejak 2016, dan saat ini 
negoisasi dan argumentasi amandemen Undang-
undang Persaingan Usaha juga menjadi salah satu 
pekerjaan saya,” pukas Nakasato.

Saat ditanyakan mengenai masukan positif 
yang bisa diberikan kepada kemajuan KPPU ke 
depannya, Nakasato mengungkapkan, “Saya rasa 
penting dalam menyebarluaskan manfaat yang 
bisa diberikan KPPU kepada para stakeholder. 
Untuk mencapai hal tersebut, saya juga berharap 
KPPU dapat lebih memperkuat hubungan dengan 
instansi dan otoritas lain dalam mensejahterakan 
masyarakat di Indonesia. Juga bagaimana 
kebijakan persaingan usaha dapat diaplikasikan 
pada kehidupan sehari-hari di sini, termasuk 
ketahanan pangan yang ada.”

“Saya sangat berharap pada akhirnya KPPU 
dapat menjadi otoritas persaingan usaha yang 
mumpuni dalam membela kepentingan rakyat 
Indonesia, dalam berbagai sektor persaingan 
usaha. Serta dapat berkembang lebih luas lagi 
dalam menangani kasus-kasus yang ada juga 
semakin berkualitas dalam produk penyelidikan, 
hingga penyampaian keputusan itu sendiri,” tutup 
Nakasato. []

“Saya di sini sejak 2016, 
dan saat ini negoisasi 
dan argumentasi amandemen 
Undang-undang Persaingan 
Usaha juga menjadi salah 
satu pekerjaan saya.” 
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Sinergi MenJaga 
StabilitaS Pangan

Menjelang akhir masa jabatan Komisioner 
KPPU periode 2012-2017, tidak 
menyurutkan kinerja KPPU dalam 

upaya mensejahterakan rakyat. Hal ini terlihat 
dengan tetap konsistennya pelaksanaan program-
program kerja KPPU yang telah direncanakan 
selama satu tahun terakhir. Salah satu industri 
yang menjadi fokus kerja KPPU dalam proses 
pencegahan dan penegakan hukum persaingan 
adalah industri pangan. 

Industri pangan menjadi satu dari lima 
prioritas industri yang menjadi materi kajian dan 
pengamatan KPPU. Sejak kurang lebih dua tahun 
belakangan ini, KPPU fokus untuk mengkaji dan 
memantau pergerakan industri pangan nasional. 
Hal ini sesuai dengan prioritas nasional yang 
diamanatkan langsung oleh Presiden Joko Widodo 
kepada KPPU. 

Menindaklanjuti amanat presiden tersebut, 
Satgas Pangan KPPU yang telah terbentuk terus 
melakukan pemantauan terhadap beberapa 
komoditi pangan seperti Daging Sapi, Daging 
ayam, Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, 
Cabai, Beras dan lainnya. Tidak hanya melakukan 
pemantauan, KPPU juga menindak tegas potensi 
kartel pangan yang melakukan praktek usaha yang 
tidak sehat.

Dalam rangka pengamanan pangan nasional, 
mendekati awal Ramadhan Tahun 2017 lalu, 

Presiden RI, Joko Widodo, menugaskan Polri 
dan sejumlah instansi untuk menjaga kestabilan 
pasokan dan harga pangan. Menindaklanjuti hal 
tersebut Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian 
kemudian menemui sejumlah pimpinan 
lembaga terkait untuk berkoordinasi dan 
membentuk Satgas Pangan Nasional. Hal ini 
sebagaimana disampaikan Tito  ketika  ditemui 
usai pembentukan Satgas, “Perintah dari 
presiden dalam rapat terbatas jelang Ramadhan 
dan Lebaran, beliau ingin harga sembako 
stabil sehingga kami sepakat dengan Menteri 
Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam 
Negeri, KPPU, Bulog, Bea Cukai untuk koordinasi 
dan konferensi video dengan daerah,” katanya.

Sebagai instansi yang memiliki kesamaan visi 
dan misi untuk mengamankan kondisi pangan 
nasional pada saat itu, KPPU dengan senang 
hati ikut berperan aktif menyambut tugas mulia 
tersebut. Dibawah komando Irjen Pol Setyo 
Wasisto, KPPU bersama sejumlah Kementerian 
dan Lembaga terkait bersinergi untuk menjaga 
kestabilan harga dan pasokan pangan jelang 
Ramadhan dan Idul Fitri 2017 lalu. 

Banyak hal yang dilakukan Satgas Pangan 
Nasional, salah satunya yaitu dengan melakukan 
pengawasan harga pangan di pasar-pasar dan 
mengevaluasinya tiap dua pekan. Satgas tidak 
segan untuk melakukan sidak ke sejumlah pasar 
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tradisional, selain untuk mengontrol harga juga 
untuk memberikan pengarahan kepada para 
pedagang. Satgas juga melakukan koordinasi 
dengan para Gubernur, Bupati dan Walikota 
dari sejumlah daerah di Indonesia melalui Video 
Conference untuk memastikan pasokan komoditas 
pangan mencukupi sampai setelah Lebaran. Lebih 
dari itu Satgas pangan juga melakukan penegakan 
hukum terhadap praktek kartel dan mafia pangan. 

Terbukti! Kerja keras Satgas Pangan 
Nasional membuahkan hasil yang baik. Indikator 
keberhasilan tersebut dapat dilihat dengan 
tetap stabilnya harga-harga komoditas pangan  
pada Ramadhan dan Idul Fitri yang lalu. Hal 
ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua 
KPPU, Syarkawi Rauf, “Kerja keras Tim Satgas 
Pangan Polri, Tim Kementan dan Kemendag telah 
membuahkan hasil yang sangat positif. Harga 
jual dan pasokan komoditas pangan pada puasa 
dan lebaran tahun ini merupakan yang paling 
stabil sepanjang sepuluh tahun terakhir.” Capaian 
tersebut tentunya memberikan efek yang positif 
pada perekonomian nasional.

Mengaminkan pernyataan Syarkawi, Menteri 
Pertanian Amran Sulaiman juga menyatakan 
bahwa sejak dibentuknya Satgas Pangan, seluruh 
warga Indonesia merasakan stabilitas harga, 
sekalipun di momen jelang hari raya Idul Fitri. 
Terakhir, Amran berterima kasih kepada seluruh 
pihak yang terlibat dalam kegiatan Satgas Pangan, 
“seluruh Indonesia merasakan bahwa harga stabil, 
menikmati juga. Kita perhatikan pedagangnya, 
juga tetap masih untung. Sekali lagi terima kasih 
Pak Kapolri, terima kasih Ibu Dirjen (Direktur 
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Tjahya 
Widayanti), Wakil Ketua KPPU (R. Kurnia 
Sya’ranie), perempuan tapi luar biasa,” terang 
Amran.  

Keberhasilan Satgas Pangan dalam menjaga 
stabilitas harga dan pasokan pangan juga 
memberikan multiplier effect bagi perekonomian 
Indonesia. Hal ini ditandai dengan menguatnya 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) pada sesi awal perdagangan 
pasca libur puasa dan lebaran kemarin. Situasi 
ini mengindikasinya adanya peningkatan 
kepercayaan investor pada kondisi perekonomian 
Indonesia. Inflasi pada periode Juni 2017 pun 
tercatat sebesar 0,69 persen dengan penyumbang 
utamanya bukan lagi dari sektor pangan tetapi dari 
angkutan udara. 

Kerja keras dan sukses yang diraih Tim Satgas 
Pangan Nasional, merupakan sinergi yang baik 

dari Kementerian dan Lembaga yang terlibat 
didalamnya. Tidak berhenti sampai disitu, 
Tim Satgas Pangan akan terus melanjutkan 
pengawasan pada komoditas pangan nasional. 
Namun Tim Satgas akan memfokuskan diri pada 
satu komoditas yaitu Beras. 

Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, 
dari sembilan bahan pokok, beras menjadi 
komoditas dengan peredaran uang terbanyak. 
Untuk itu Satgas akan melakukan pemantauan 
lanjutan secara khusus terhadap komoditas 
tersebut. “Kita ingin Satgas ini terus bergerak 
dan kita akan fokus kepada satu bidang, yang lain 
akan tetap jalan, komoditas lain, tapi yang satu ini 
akan mendapatkan atensi khusus yaitu maslah 
beras karena beras, dari sembilan sembako ini, ini 
uang yang beredar untuk beras ini hampir Rp480 
triliun. Jadi tertinggi dibanding yang lain”, kata 
Tito. 

Selaras dengan pernyataan Kapolri, Ketua 
KPPU juga menyatakan bahwa KPPU akan 
terus melanjutkan melakukan pengawasan pada 
berbagai komoditas pangan nasional, baik secara 
internal maupun bersama-sama, dan juga akan 
menjadikan Beras sebagai fokus utama. Syarkawi 
menjelaskan bahwa saat ini disparitas harga beras 
cukup tinggi antara harga di petani sebesar Rp 
7.500,- per kilogram dan di konsumen sebesar 
Rp10.500 per kilogram. Sehingga terdapat margin 
sebesar Rp3.000 per kilogram yang dinikmati oleh 
middle man. 

Margin harga ini jika dilihat dengan jumlah 
produksi padi nasional yang rata-rata sebesar 
79-80 juta ton per tahun dengan asumsi yang 
menjadi beras separuhnya atau sekitar 40 juta 
ton nilai keuntungan total yang diambil oleh 
Middle man tersebut berada dikisaran Rp 186 
triliun per tahun. Jumlah ini menurut Syarkawi 
dinilai terlalu besar jika dibandingkan dengan 
keuntungan yang diterima oleh para petani yang 
hanya mendapatkan kurang dari Rp 100 triliun 
pertahun. Hal inilah yang ingin diperbaiki  agar 
keuntungan yang diperoleh middle man dapat 
bergeser kepada para petani yang lebih berhak 
untuk merasakannya. 

“Ini yang kita inginkan yakni bagaimana agar 
benefit orang atau pelaku usaha yang di tengah 
sebesar Rp186 triliun itu pindah ke tangan petani 
sehingga kesejahteraan mereka lebih baik dan 
end user juga bisa menikmati harga rendah. Kalau 
bisa harga beras hanya Rp9.000 per kilogram di 
Indonesia,” pungkas Syarkawi. []
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KPPU melakukan syukuran dalam rangka merayakan hari jadi ke-17 yang 
jatuh pada 6 Juni 2017, dengan menyelenggarakan jalan sehat bersama 
Komisioner KPPU, Sekretariat KPPU, dan para pejabat lintaskementerian 
pada Jumat, 14 Juli 2017.

Jalan sehat dimulai pada pukul 7 pagi, dengan rute kantor KPPU - Tugu 
Monas - dan kembali lagi ke kantor KPPU.

Ditemui saat konferensi pers di lobby KPPU, Ketua KPPU, M. Syarkawi 
Rauf menyatakan, pada hari jadi KPPU yang ke-17 ini ada tiga poin 
penting yang dihadapi oleh KPPU, yakni keikutsertaan KPPU dalam 
tim lintaskementerian dalam kaitannya dengan pembentukan satgas 
pangan dalam mengendalikan harga pangan di pasar, mendukung proses 
percepatan proses pemerataan pasar dengan memperbaiki regulasi 
yang ada, dan peningkatan pengawasan kemitraan. “Tim satgas pangan, 
perbaikan regulasi, dan peningkatan pengawasan kemitraan antara UMKM 
kecil dan perusahaan yang besar, menjadi fokus KPPU dalam usia ke-17 
tahun,” jelas Syarkawi. 

Tujuh Belas Tahun KPPU 
Mengabdi untuk Negeri
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PERSPEKTIF

Berantas 
Kartel 
Pangan

Indonesia dengan beragam hasil produksi 
pertanian tidak serta merta dinilai berdaulat 
pangan, bahkan dengan hasil bumi yang begitu 

besar, Indonesia belum mampu meningkatkan 
indeks gizi baik bagi masyarakatnya.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 
tentang Pangan diungkapkan bahwa persoalan 
pangan ditujukan untuk mencapai tiga hal 
sekaligus, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian 
pangan, dan katahanan pangan. Pun demikian, 
Undang-Undang ini menjadi identitas atau 
aransemen kelembagaan bagi pembangunan 
pertanian dan pangan Indonesia.

Kedaulatan Pangan merupakan konsep 
pemenuhan pangan melalui produksi lokal. 
Kedaulatan pangan juga merupakan konsep 
pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi 
baik.

Masalah utama dalam sektor pangan adalah 
pengendali penentuan harga pangan di tingkat 
konsumen. Selain itu, rantai distribusi juga 
sangat panjang. Ambil contoh pada kebutuhan 
pangan beras. Rantai distribusi beras yang 
panjang bermula dari petani yang menjual ke 
penggilingan, kemudian penggilingan menjual ke 
pedagang besar, agen retailer, hingga end user. 
Jika di tiap rantai distribusi ada margin, maka 
tingkat harga di end user akan tinggi. Jadi, dengan 
cara memperpendek rantai distribusi, akan 
meningkatkan efisiensi dan benefit bisa dinikmati 
oleh end user (konsumen).

Permainan harga yang disinyalir terjadi pada 
pedagang besar dilakukan bekerja sama dengan 
para pemain besar di level penggilingan atau 
pedagang. Hal tersebut yang membuat margin 

keuntungan di level penggilingan menjadi 
tinggi. Persekongkolan dalam permainan 
harga antar pelaku usaha di sektor pangan 
untuk mengendalikan harga dinamakan kartel 
pangan. Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/99), 
menyatakan pelaku usaha dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha saingannya 
yang bermaksud mempengaruhi harga dengan 
mengatur produksi dan atau pemasaran suatu 
barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat.

Pemahaman mengenai kartel berkaitan 
erat dengan pengertian dari praktek monopoli. 
Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan 
ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang 
mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau 
pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu 
sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak 
sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. 
Dengan demikian, praktek kartel adalah suatu 
bentuk perbuatan hukum yang dilarang karena 
akan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 
atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Maka bagaimana pandangan KPPU terhadap hal 
di atas?

KPPU ikut menjaga kedaulatan pangan dengan 
melakukan monitoring terhadap pasar sejak tahun 
2013. Misalnya pada perdagangan daging sapi 
nasional. Terdapat puluhan perusahaan ditemukan 
berpotensi melakukan kartel dengan sengaja 
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menahan pasokan sehingga terjadi kelangkaan 
dan lonjakan harga daging. Dari kajian atas 
kegiatan intensif yang dilakukan oleh KPPU melalui 
dugaan pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c 
UU No. 5/99 dalam perdagangan sapi impor di 
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi 
(Jabodetabek) yang dilakukan oleh 32 perusahaan 
(terlapor) dengan adanya kesepakatan yang 
difasilitasi APFINDO melalui rangkaian pertemuan 
yang pada akhirnya menunjukkan kesamaan 
tindakan yang dilakukan oleh puluhan perusahaan 
tersebut dengan adanya tindakan rescheduling 
sales yang dikategorikan sebagai penahanan 
pasokan sapi impor di wilayah Jabodetabek yang 
berdampak pada kenaikan harga yang tidak wajar 
yang merugikan konsumen.

KPPU juga memberikan saran dan 
pertimbangan kepada pemerintah per tahun 
2015, yakni kepada Kementerian Pertanian 
untuk membuat kebijakan yang didasarkan pada 
pemenuhan kebutuhan melalui ketersediaan 
pasokan sapi dan keterjangkauan pangan, kepada 
Kementerian Perdagangan untuk menetapkan 
kebijakan pemberian persetujuan dalam jangka 
waktu satu tahun di muka kepada importir 
untuk menjamin kepastian distribusi, dan kepada 
Kementerian Perdagangan untuk memeriksa 
adanya hubungan afiliasi di antara para importir 

dalam pemberian persetujuan kuota sapi impor 
untuk menghindari terjadinya persaingan usaha 
yang tidak sehat.

Berdasarkan saran dan pertimbangan dalam 
putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2015,  maka 
sinergi antara lembaga pemerintah untuk 
pemberantasan kartel di ranah kewenangan 
Kementerian Pertanian, Kementerian 
Perdagangan, maupun aparat penegak hukum 
sangat dibutuhkan untuk pemberantasan kartel 
di Indonesia. Melalui penegakan hukum dalam hal 
ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian 
Pertanian dengan membuat kebijakan untuk 
menstabikan harga-harga komoditas pangan 
berdasarkan saran dan pertimbangan dalam 
putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2015. Selain itu, 
kerja sama yang baik antara lembaga pemerintah 
diharapkan dapat mewujudkan swasembada 
pangan dan menghindari berlebihnya stok 
komoditas pangan yang berasal dari luar negeri 
(impor). Presiden sebagai kepala pemerintahan 
juga dapat mengeluarkan instruksi presiden terkait 
penurunan harga komoditas pangan dan menjaga 
kualitas maupun kuantitas pangan sehingga ke 
depannya swasembada pangan dapat diwujudkan 
untuk menjaga kedaulatan pangan untuk menjaga 
wibawa, harkat dan martabat bangsa Indonesia. []
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penegakan hukum

PN JAKARTA PUSAT 
KUATKAN PUTUSAN 
KPPU TERKAIT KARTEL 
PERDAGANGAN SAPI IMPOR

Upaya hukum keberatan terhadap putusan 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) terkait kartel perdagangan sapi 

impor akhirnya usai setelah Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak 
seluruh permohonan keberatan para terlapor 
dan sekaligus menguatkan Putusan KPPU No. 10/
KPPU-I/2015.

Sebelumnya, KPPU melalui Putusan No. 10/
KPPU-I/2015 terkait dugaan praktek kartel dalam 
Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK) 
tahun 2013-2015, telah menyatakan 32 (tiga puluh 
dua) Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan 
melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 19 huruf 
c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat, dan selanjutnya menjatuhkan 
sanksi denda kepada seluruh Terlapor dimaksud 
dengan total Rp106,86 milyar rupiah.

Dalam proses pemeriksaan terhadap perkara 
yang berawal dari inisiatif KPPU ini, Majelis Komisi 
yang terdiri dari Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., 
Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, didampingi 
oleh Dr. Sukarmi, S.H., M.H., Saidah Sakwan, M.A., 
Drs. Munrokhim Misanam, M.A.Ec, Ph.D., dan Prof.
Tresna P. Soemardi, S.E, M.S., masing-masing 
sebagai Anggota Majelis Komisi, menemukan   
fakta-fakta   tentang  kesepakatan yang dilakukan 
oleh para Terlapor yang difasilitasi oleh Asosiasi 
Produsen Daging & Feedloter  Indonesia 
(APFINDO)   melalui   rangkaian pertemuan   
yang   pada akhirnya menunjukkan   kesamaan   
tindakan yang   dilakukan   oleh   para   Terlapor, 

adanya rescheduling sales yang dikategorikan 
sebagai penahanan pasokan sapi impor di wilayah 
Jabodetabek  dan/atau  pengaturan  pemasaran  
yang   berdampak pada kenaikan   harga   yang 
tidak  wajar   yang   merugikan kepentingan   
umum.   Tindakan penahanan   pasokan   dilakukan  
para Terlapor  secara   seragam  dengan   cara   
tidak merealisasikan jumlah kuota impor sapi 
(SPI) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 

Terhadap   Putusan   KPPU   tersebut   30  
(tiga puluh) Terlapor dari total 32 (tiga puluh dua)  
Terlapor mengajukan   keberatan ke Pengadilan 
Negeri, sedangkan 2 (dua) Terlapor lainnya, 
menerima putusan KPPU  a quo  dan telah 
membayar lunas denda pelanggaran persaingan 
usaha yang telah ditetapkan. 

Menanggapi putusan Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat, Ketua KPPU, Syarkawi Rauf 
menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim PN 
Jakarta Pusat telah memberikan kepastian hukum 
bagi tegaknya persaingan usaha yang sehat di 
Indonesia, sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi 
masyarakat yang telah menanggung tingginya 
harga daging sapi sebagai dampak praktek kartel.

Selanjutnya Syarkawi mengharapkan agar 
kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga 
bagi semua pihak untuk melakukan perbaikan 
mekanisme perdagangan daging sapi impor yang 
lebih sehat. “Stop kartel, dan mari para stakeholder 
bersama-sama mendorong terciptanya efisiensi 
yang berkeadilan dalam perdagangan sapi impor, 
tidak saja adil bagi pelaku usaha tetapi adil bagi 
masyarakat,” ajak Syarkawi. []
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MENGENAL TIM SATGAS 
PANGAN KPPU

Belakangan, kinerja tim Satgas Pangan KPPU 
disorot. Tidak melulu mencari fakta di lapangan 
seputar gejolak harga pangan, namun juga 
bagaimana tim berkontribusi membuat fluktuasi 
harga menjadi stabil. Namun apa sesungguhnya 
tugas dan fungsi tim ini bagi kemajuan kedaulatan 
pangan di Indonesia?

Tim Satgas Pangan KPPU dibentuk 
berdasarkan Keputusan Deputi Pencegahan 
KPPU nomor 7/DC/KEP/I/2017 tanggal 3 Januari 
2017, yang kegiatannya berfokus pada pengkajian 
dan penelitian serta evaluasi kebijakan khusus 
pangan di Indonesia. Meskipun tidak menutup 
kemungkinan untuk masuk di bidang komoditi 
lain. Komoditi yang menjadi aspek pekerjaan 
tim ini adalah  komoditi pangan berupa jenis 
barang kebutuhan pokok yang terdiri dari beras/
padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, gula, 
minyak goreng, garam, daging sapi, daging ayam 
dan telur. 

Lalu apa tugas tim ini?
Tim Satgas Pangan KPPU bertugas untuk 

melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan 

pengkajian/penelitian, monitoring pelaku usaha, 
dan evaluasi kebijakan pemerintah mengenai 
pangan. Tim juga melakukan koordinasi dan 
pengelolaan basis data industri, ekonomi, dan 
perdagangan. Serta melakukan koordinasi dan 
evaluasi dan pengembangan sistem prosedur, 
metode dan instrumen dalam rangka optimalisasi 
pengawasan dan pencegahan praktek monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat.

Untuk mendukung tugas-tugas ini, tim Satgas 
Pangan bekerja sama dengan Kementerian 
lain untuk dapat saling bertukar informasi dan 
mengadakan diskusi bersama, guna menyamakan 
persepsi mengenai kondisi pangan di Indonesia.

Ke depannya, KPPU menaruh harapan besar 
kepada tim ini. Agar terwujudnya ketahanan 
pangan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat 
Indonesia, terwujudnya stabilitas harga pangan 
nasional, terciptanya rantai distribusi pangan yang 
kompetitif dan bersaing secara sehat, terwujudnya 
kesejahteraan bagi petani, serta terciptanya 
persaingan usaha yang sehat sesuai dengan UU 
Nomor 5 Tahun 1999. []
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pencegahan

ThERE IS NO EcONOMIc 
GROWTh WIThOUT 
INNOvATION

“Progress is beautiful.” Ungkap 
Nandang Sutrisna, S.H., M.H., LLM., 
Ph.D., Rektor Universitas Islam 
Indonesia (UII), dalam pembukaan 
Seminar Nasional bertajuk Disruptive 
Innovation: Kajian Ekonomi dan 
Hukum, di Yogyakarta. Ungkapan ini 
disampaikan di sela-sela kegiatan 
yang diselenggarakan oleh KPPU 
yang bekerja sama dengan Universitas 
Islam Indonesia. Dan menghadirkan 
pakar-pakar persaingan usaha seperti 
Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. (Komisioner 
KPPU), Dr. Bambang Pratama, 
S.H., M.H., (Pakar E-Commerce Universitas Bina 
Nusantara), dan Prof. Dr. H. Edy Suandy Hamid, 
M.Ec (Guru Besar Fakultas Ekonomi UII), Drs. 
Munrokhim Missanam, Ph.D (Komisioner KPPU), 
serta Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum (Dosen 
Fakultas Hukum UII).

Seminar nasional digelar sebagai rangkaian 
advokasi kepada civitas akademika yang 
berkecimpung pada praktis hukum dan ekonomi 
persaingan usaha, yang secara gamblang 
mendukung langkah KPPU dalam berproses 
menegakkan hukum persaingan usaha setinggi-
tingginya di Indonesia, melalui dunia pendidikan.

Banyak materi yang diangkat pada seminar 
nasional yang diikuti oleh dosen-dosen persaingan 
usaha se-Indonesia ini. Salah satunya tentang 
bagaimana isu transportasi online menjadi 
buah bibir yang positif di kalangan masyarakat, 
terutama mahasiswa, di mana transportasi ini 
menjadi opsi lain dari rentetan pilihan yang ada 
dalam menggunakan transportasi berbasis publik. 
Tidak hanya diuntungkan dengan harganya yang 
murah, pola pemesanan yang mudah ditengarai 
menjadi salah satu alasan bahwa bisnis ini 
menjanjikan ke depannya. Di sisi lain, kemajuan ini 
bersifat disruptive atau merusak. Di mana peluang 

usaha baru ini mengganggu bisnis yang telah ada 
sebelumnya. 

Saat ini, isu persaingan usaha juga bergeser 
dari sekedar focus prise menjadi multidimentional 
factor, dengan perluasan sektor, serta bidang 
usaha pun semakin kompleks. Perhatian terhadap 
antitrust pun bergeser. Sehingga adanya 
disruptive innovation ini menciptakan pasar baru, 
yang merusak dan menggantikan existing market 
sebelumnya. “Keywords pada disruptive innovation 
ini ada di value network, significant overlapping, 
dan new market. Ketiga hal ini muncul pada 
persaingan usaha era sekarang, di mana usaha 
dengan technology based menjadi perbincangan 
hangat di tiap sudut dunia”, jelas Nawir di sela-
sela presentasinya.

Bambang juga menambahkan, teknologi 
informasi dan komunikasi saat ini menjadi tulang 
punggung dalam merebut  pasar, “di sinilah 
disruptive innovation ditempatkan, dia bisa jadi 
merusak tapi bisa jadi berkembang dengan sangat 
pesat”.

Edy juga mengutarakan bahwa inovasi tidak 
bisa dibendung. Manfaat inovasi ini lebih banyak 
daripada kerugiannya. “There is no economic 
growth without innovation,” tutup Edy. []
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KPPU BEKALI SATGAS 
KEMITRAAN SE-SULAWESI

KPPU menyelenggarakan Rapat Teknis tentang 
kemitraan dengan Kepala Dinas yang membidangi 
Koperasi dan UMKM dan Satgas Kemitraan se-
wilayah Sulawesi serta melibatkan Komisi VI DPR 
RI sebagai Komisi yang membawahi perdagangan, 
perindustrian dan persaingan usaha di Hotel 
Aryaduta, Makassar, Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan tersebut Ketua KPPU 
Syarkawi Rauf menyampaikan bahwa 
perkembangan ekonomi yang cukup tinggi 
diharapkan tidak terpusat pada satu kelompok 
ekonomi tertentu sehingga terdapat keberpihakan 
bagi pengembangan ekonomi kecil dan menengah. 
Agar dapat tumbuh bersama maka keberpihakan 
pada ekonomi kecil dan menengah dapat 
diwujudkan dalam bentuk kemitraan antara 
pelaku usaha besar dan pelaku usaha skala kecil 
menengah.

Saat ini telah terjadi pergerseran arah fokus 
pengembangan perekonomian oleh negara-negara 
maju didunia. Pengembangan ekonomi lebih 
mengarah pada pengembangan sektor kecil dan 
menengah sebagai basis ekonomi rakyat. Dengan 
konsep ‘bertumbuh bersama” maka pelaku usaha 
besar diarahkan dan diwajibkan untuk bermitra 
dengan pelaku usaha kecil agar terdapat transfer 
atau alih teknologi, managerial, link distribusi dan 
hal lain yang sekiranya dibutuhkan sehingga dapat 
menumbuhkembangkan pelaku usaha di skala 
kecil dan menengah.

Pengembangan ekonomi yang bertumpu pada 
usaha kecil dan menengah diharapkan dapat 
menumbuhkan pemerataan pendapatan dan 
basic ekonomi kerakyatan yang kuat karena tidak 
terpusat atau termonopoli pada satu atau dua 
kelompok pelaku usaha. Untuk itu KPPU mendapat 

tugas dan kewenangan untuk mengawasi serta 
mengambil tindakan Hukum bilamana terdapat 
kemitraan yang dirasa merugikan bagi pihak yang 
melakukan “abuse”.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
memberikan kewenangan kepada KPPU untuk 
melakukan pengawasan sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013. KPPU terkait 
pengawasan kemitraan telah membuat Peraturan 
Komisi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengawasan 
Kemitraan. Dalam Peraturan Komisi tersebut 
tertuang bahwa larangan praktek eksploitasi 
atau penyalahgunaan posisi tawar sehingga 
kemampuan UMKM untuk bersaing menjadi 
turun yang juga dapat mengakibatkan persaingan 
di pasar produk.

Fungsi pengawasan kemitraan merupakan 
langkah proaktif KPPU untuk melindungi 
UMKM. Apabila KPPU menemukan kemitraan 
yang dianggap melanggar UU No.20/2008 KPPU 
akan melakukan penanganan perkara inisiatif 
sebagaimana diamanatkan oleh PP No.17 Tahun 
2013.

KPPU juga telah mengembangkan “sistem’’ 
untuk dapat melakukan pengawasan dengan 
efektif, salah satunya adalah dengan aplikasi 
“KPPU OKE” yang dapat digunakan oleh satgas 
kemitraan untuk melakukan pendataan dan 
sebagai alat deteksi dini ada atau tidaknya 
penyalahgunaan posisi atau kemitraan yang tidak 
sehat.

Kegiatan rapat teknis satgas ini dimaksudkan 
sebagai pembekalan bagi para satgas yang telah 
ditunjuk pada setiap kabupaten/ kota khususnya 
di wilayah Sulawesi sehingga dapat menjalankan 
tugasnya dengan baik dan memberikan manfaat 
optimal bagi pengembangan kemitraan di daerah 
dan nasional.

Diharapkan dalam kegiatan rapat satgas 
bermanfat bagi para satgas dan para pihak terkait 
dalam melaksanakantugas pengawasan kemitraan 
sekaligus sebagai kesempatan berdiskusi terhadap 
hal-hal yang belum dimengerti sehubungan 
dengan teknis pelaksanaan tugas di lapangan. []
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KEMITRAANseorang perajin menenun kain sutra pada 
pameran The 3rd Brunei, indonesia, 
malaysia, philippine-east asean growth 
area (Bimp-eaga) 2015 di makassar, 
sulawesi selatan. anTaRa fOTO.
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KPPU Dorong Terciptanya Kemitraan 
yang Sehat dan Berkelanjutan

KPPU dan Dewan Koperasi Indonesia 
(Dekopin) bersepakat melakukan 
penandatanganan nota kesepahaman 

pada puncak acara Hari Koperasi, 12 Juli 2017, 
yang difokuskan pada pengawasan pelaksanaan 
Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah dan Besar. Bertindak sebagai Pihak 
Pertama dari KPPU adalah M. Syarkawi Rauf 

sebagai Ketua KPPU, sedangkan 

Pihak Kedua adalah 
H. A. M. Nurdin Halid sebagai Ketua Umum 
Dekopin.

Kerja sama ini didasarkan pada kesamaan 
cara pandang dari kedua belah pihak untuk 
melakukan upaya terbaik dalam menjamin 
keadilan dan pemerataan usaha dalam rangka 
memperkuat dan kemandirian ekonomi nasional 
melalui kemitraan yang sehat antara pelaku 
usaha besar dengan koperasi, usaha mikro, kecil 
dan menengah.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan 
implementasi kemitraan sebagaimana 
diamanahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Kemitraan maka diperlukan optimalisasi 
fungsi pengawasan usaha yang dimiliki oleh 
KPPU.

Ketua KPPU, M. Syarkawi Rauf, mengatakan 
bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan 
implementasi kemitraan tersebut, maka KPPU 
harus bersinergi dengan semua elemen, salah 
satunya dengan Dekopin yang selama ini menjadi 
wadah tunggal gerakan koperasi Indonesia. 

“Sinergi KPPU dan Dekopin akan 
memberi dampak 
positif bagi upaya 
p e r c e p a t a n 
t e r c i p t a n y a 
kemitraan yang 
sehat,” ungkap 
Syarkawi.

Dalam catatan 
KPPU, struktur 
jumlah pelaku usaha 
Indonesia 99 persen 
adalah usaha kecil 
dan mikro, sedangkan 
1 persennya dalam 
kategori menengah 
dan besar. Dari 
komposisi tersebut, 
jumlah pelaku usaha 
yang telah melakukan 

k e m i t r a a n berjumlah kurang 
dari 10 persen sehingga tentunya berpotensi 
menimbulkan ketimpangan antara usaha kecil 
dan mikro dengan menengah dan besar.

Melalui jaringan kerja Dekopin yang tersebar 
luas di seluruh Indonesia serta kewenangan yang 
dimiliki KPPU, diyakini akan menjadi kolaborasi 
yang efektif untuk mereduksi ketimpangan 
ekonomi tersebut. “Ketika KPPU dan Dekopin 
dapat bersama-sama mengawal implemetasi 
kemitraan yang sehat, Koperasi dan UMKM 
tidak lagi hanya dijadikan segementasi pasar 
pelaku usaha besar, melainkan menjadi mitra 
usaha yang sesungguhnya bagi pelaku usaha 
besar untuk meningkatkan daya saingnya di 
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pasar yang semakin terbuka lebar, kemitraan 
usaha yang dibangun harus berkelanjutan, 
dengan prinsip tumbuh bersama. Perwujudan 
perekonomian nasional yang berkeadilan akan 
terakselerasi dengan baik melalui dukungan 
penuh pemerintah mewujudkan kemitraan usaha 
yang berkelanjutan,” tutup Syarkawi.

Selanjutnya, guna merealisasikan Nota 
Kesepahaman ini secara teknis, KPPU dan 
Dekopin sepakat untuk segera membentuk 
Satuan Tugas yang berada di tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota. []

AsEAn akan Mengembangkan Indikator 
Persepsi Bisnis dalam Persaingan Usaha

Otoritas dan para regulator persaingan 
usaha lintas batas berkumpul di Bali 
pada 20 Juli 2017, guna pembahasan 

mengenai penyusunan indikator persepsi bisnis 
dalam persaingan usaha lintas negara. Indikator 
ini disepakati akan diberi tema “The ASEAN 
Competition Business Perception Index” atau 
ACBPI. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPPU 
yang bekerja sama dengan German International 
Cooperation, yang juga dihadiri oleh para anggota 
ASEAN, yang dipimpin langsung oleh Menteri 
Perdagangan Myanmar, Aung Min Thyke, yang 
juga menjabat sebagai Ketua ASEAN Experts 
Group on Competition (AEGC), serta Sekretariat 
ASEAN, Yap Peng Lai.

ACBPI sendiri merupakan output dari rencana 
besar ASEAN dalam ASEAN Competition Action 
Plan 2025 (ACAP), dengan tujuan membuat 
pemahaman penuh kepada masyarakat mengenai 
persaingan usaha dalam menciptakan peluang 
usaha yang dinamis di ASEAN pada 2025. 

Indikator ini melingkupi isu-isu seputar manfaat 
ekonomi dari ekonomi yang bersaing, legislasi 

yang komperhensif, penegakan 
hukum yang efektif, dan 
tingkat dukungan publik.

Pertemuan ini merupakan 
pertemuan pertama yang 
bertujuan juga menjadi media 
brainstorming berbagai model 
indikator bisnis mengenai 
persaingan usaha di ASEAN. 
Dalam kegiatan tersebut 
ditemukan bahwa beberapa 
negara anggota ASEAN telah 

mengembangkan metodologi 
mereka sendiri dan melakukan survei terhadap 
perspektif bisnis mereka mengenai persaingan 
usaha. Indonesia menjadi satu-satunya negara 
yang mengembangkan dan menggunakan 
dua model indikator persaingan usaha, yaitu 
indeks persaingan sektoral (yang diluncurkan 
secara resmi pada 2016) dan survei kesadaran 
masyarakat (yang telah diadaptasi oleh empat 
negara ASEAN lain). 

ACBPI dipercaya akan memberikan alat 
advokasi yang andal kepada pemerintah nasional 
di negara-negara ASEAN, dan akan dapat 
meningkatkan kepercayaan asing terhadap 
kebijakan dan Undang-undang persaingan usaha 
di regional ASEAN. Indonesia, khususnya KPPU, 
dengan bangga memimpin pengembangan ini 
dan akan menemukan cara untuk menyelaraskan 
model negara lain yang ada, dan memberikan 
metodologi yang andal untuk diimplementasi di 
negara ASEAN lainnya.[]
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Bagaimana Notifikasi Merger
pengamBiLan saham asing

KPPU berwenang untuk menilai aspek 
persaingan dari suatu transaksi penggabungan, 
peleburan dan pengambilalihan yang berpotensi 
menimbulkan praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. KPPU mengawasi setiap 
tindakan pelaku usaha yang menimbulkan 
dampak, baik langsung maupun tidak langsung, 
terhadap kondisi pasar dan persaingan yang 
sehat. KPPU melakukan kontrol terhadap kegiatan 
penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan 
dengan cara mewajibkan pelaku usaha untuk 
melakukan pemberitahuan. Dalam melakukan 
kontrol kegiatan penggabungan, peleburan dan 
pengambilalihan terdapat perbedaan antara satu 
Negara dengan Negara lain, terutama dalam 
sistem notifikasinya. Indonesia menerapkan 
post notification, yaitu pelaku usaha tidak 
diwajibkan melakukan notifikasi atas rencana 
penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan 
ke otoritas persaingan usaha sebelum mereka 
menutup transaksi penggabungan, peleburan dan 
pengambilalihannya, tetapi hal tersebut dapat 
dibatalkan apabila berpotensi menimbulkan 
dampak positif terhadap persaingan.

Terkait dengan penggabungan, peleburan, 
dan pengambilalihan pengaturannya terdapat 
dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 juncto pasal 5 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. 
Adapun peraturan terkait denda keterlambatan 
penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan 
diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 
57 Tahun 2010

Pasal 29
(1) Penggabungan atau peleburan badan 

usaha, atau pengambilalihan saham 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
yang berakibat nilai aset dan atau nilai 
penjualannya melebihi jumlah tertentu, 
wajib diberitahukan kepada Komisi, 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
sejak tanggal penggabungan, peleburan 
atau pengambilalihan tersebut.

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset 

dan atau nilai penjualan serta tata cara 
pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

Juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 
57 Tahun 2010

(1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan 
Badan Usaha, atau Pengambilalihan 
saham perusahaan lain yang berakibat 
nilai aset dan/atau nilai penjualannya 
melebihi jumlah tertentu wajib 
diberitahukan secara tertulis kepada 
Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kerja sejak tanggal telah berlaku efektif 
secara yuridis Penggabungan Badan 
Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambilalihan saham perusahaan.

(2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas:
a. nilai aset sebesar Rp 

2.500.000.000.000,00 (dua triliun 
lima ratus miliar rupiah); dan/atau

b. nilai penjualan sebesar Rp 
5.000.000.000.000,00 (lima triliun 
rupiah).

(3) Bagi Pelaku Usaha di bidang 
perbankan kewajiban menyampaikan 
pemberitahuan secara tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp 
20.000.000.000.000,00 (dua puluh 
triliun rupiah).

(4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan 
penjumlahan nilai aset dan/atau nilai 
penjualan dari:
a. Badan Usaha hasil Penggabungan, 

atau Badan Usaha hasil 
Peleburan, atau Badan Usaha 
yang mengambilalih saham 
perusahaan lain dan Badan Usaha 
yang diambilalih; dan
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b. Badan Usaha yang secara 
langsung maupun tidak 
langsung mengendalikan atau 
dikendalikan oleh Badan Usaha 
hasil Penggabungan, atau Badan 
Usaha hasil Peleburan, atau 
Badan Usaha yang mengambilalih 
saham perusahaan lain dan Badan 
Usaha yang diambilalih

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 2010

Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan 
pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha 
dikenakan sanksi berupa denda administratif 
sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan 
ketentuan denda administratif secara keseluruhan 
paling tinggi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua 
puluh lima miliar rupiah).

Pada prinsipnya KPPU berwenang untuk 
mengendalikan Penggabungan, Peleburan, dan 
Pengambilalihan yang mempengaruhi kondisi 
persaingan pada pasar domestik Indonesia. 
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 
asing yang terjadi di luar wilayah yurisdiksi 
Indonesia tidak menjadi perhatian Komisi 
selama tidak mempengaruhi kondisi persaingan 
domestik. Namun Komisi memiliki wewenang dan 

akan melaksanakan kewenangannya terhadap 
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 
tersebut seandainya Penggabungan, Peleburan, 
dan Pengambilalihan tersebut mempengaruhi 
pasar domestik Indonesia dengan memperhatikan 
efektivitas pelaksanaan kewenangan yang 
dimiliki oleh Komisi. 

Yang dimaksud dengan Penggabungan, 
Peleburan, dan Pengambilalihan asing ialah 
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 
yang memenuhi faktor-faktor sebagai berikut:
1. Penggabungan, Peleburan, dan 

Pengambilalihan dilakukan di luar yurisdiksi 
Indonesia.

2. Berdampak langsung pada pasar Indonesia, 
yaitu:
a. Seluruh pihak yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan 
Pengambilalihan melakukan kegiatan 
usaha di Indonesia baik secara langsung 
maupun tidak langsung, misalnya 
melalui perusahaan di Indonesia yang 
dikendalikannya; atau

b. Hanya satu pihak yang melakukan 
Penggabungan, Peleburan, dan 
Pengambilalihan melakukan kegiatan 
usaha di Indonesia namun pihak lain di 
dalam Penggabungan, Peleburan, dan 
Pengambilalihan memiliki penjualan ke 



Ilmu

47EDISI 58 | 201746 EDISI 58 | 2017

Indonesia; atau
c. Hanya satu pihak yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan 
Pengambilalihan melakukan kegiatan 
usaha di Indonesia dan pihak lain yang 
melakukan Penggabungan, Peleburan, 
dan Pengambilalihan tidak melakukan 
kegiatan, namun memiliki sister 
company yang memiliki kegiatan usaha 
di Indonesia.

3. Penggabungan, Peleburan, dan 
Pengambilalihan memenuhi batasan nilai.

4. Penggabungan, Peleburan, dan 
Pengambilalihan antar perusahaan yang 
tidak terafilisasi.

5. Sanksi Penggabungan, Peleburan, dan 
Pengambilalihan Asing.
Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan 
atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan 
Saham Perusahaan menyatakan bahwa syarat 
pemberitahuan pengambilan saham asing 
adalah sebagai berikut:
a. Jika suatu Badan Usaha telah memiliki 

nilai penjualan dan/atau nilai aset di 
atas batasan nilai yang ditetapkan oleh 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 
sebelum proses Penggabungan, Peleburan, 
dan Pengambilalihan, maka Badan Usaha 
tersebut tidak dikecualikan dari ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010. 
Kemudian jika nilai aset atau nilai penjualan 
hasil penggabungan atau peleburan atau 
pengambilalihan tidak melebihi batasan 
nilai, maka Badan Usaha tidak diwajibkan 
melakukan Pemberitahuan kepada Komisi 
sebagaimana diatur dalam ketentuan 
Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999. Namun 
dalam kondisi tersebut, Badan Usaha yang 
melakukan Penggabungan, Peleburan, dan 
Pengambilalihan tidak imun/lepas dari 
pelanggaran Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999. 
Pelanggaran terhadap Pasal 28 UU No. 5 
Tahun 1999 dapat terjadi meskipun nilai aset 
atau nilai penjualan hasil Penggabungan, 
Peleburan, dan Pengambilalihan yang 
dilakukan di bawah batasan nilai yang 
ditetapkan.

b. Nilai penjualan dan/atau aset hasil 
penggabungan atau peleburan atau 

pengambilalihan adalah jumlah nilai 
penjualan dan/atau aset yang dihitung 
berdasarkan penjumlahan nilai penjualan 
dan/atau aset tahun terakhir yang telah 
diaudit dari masingmasing pihak yang 
melakukan Penggabungan, Peleburan, 
dan Pengambilalihan ditambah dengan 
nilai penjualan dan/atau aset dari seluruh 
badan usaha yang secara langsung 
maupun tidak langsung mengendalikan 
atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang 
melakukan Penggabungan, Peleburan, dan 
Pengambilalihan.

c. Dengan demikian, nilai aset dan/atau nilai 
penjualan tidak hanya meliputi nilai aset 
dan/atau nilai penjualan dari perusahaan 
yang melakukan Penggabungan, Peleburan, 
dan Pengambilalihan, tetapi juga nilai aset 
dan/atau nilai penjualan dari perusahaan 
yang secara vertikal, yaitu induk perusahaan 
sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi 
dan anak perusahaan sampai dengan anak 
perusahaan yang paling bawah. Nilai aset 
dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Induk 
Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/
atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan. 
Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset 
anak perusahaan merupakan nilai aset dari 
induk perusahaan.

d. Badan Usaha Induk Tertinggi adalah 
pengendali tertinggi dari badan usaha yang 
akan melakukan Penggabungan, Peleburan, 
dan Pengambilalihan, sedangkan anak 
perusahaan yang paling bawah adalah 
badan usaha yang dikendalikan secara 
tidak langsung oleh perusahaan yang akan 
melakukan Penggabungan, Peleburan, dan 
Pengambilalihan.

e. Nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang 
berlokasi di wilayah Indonesia. Sama halnya 
dengan nilai penjualan, yang dihitung adalah 
nilai penjualan di wilayah Indonesia (tidak 
termasuk eksport), baik yang berasal dari 
dalam maupun penjualan yang bersumber 
dari luar wilayah Indonesia. Dalam hal ini, 
nilai aset atau nilai penjualan yang dihitung 
adalah nilai aset atau nilai penjualan seluruh 
anak perusahaan secara langsung maupun 
tidak langsung dari Badan Usaha Induk 
Tertinggi.
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Memperhatikan Perjanjian 
kemiTRaan

Pengawasan Kemitraan di KPPU dilandaskan 
pada Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No. 20 
Tahun 2008 mengamanatkan KPPU sebagai 
lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk 
mengawasi persaingan usaha sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan, 
untuk melakukan pengawasan pelaksanaan 
kemitraan secara tertib dan teratur.

Pengawasan terhadap kemitraan sangat 
diperlukan, melihat fakta bahwa 99.99% 
pelaku usaha di Indonesia terklasifikasikan 
dalam kelompok pelaku usaha mikro, kecil dan 
menengah (UMKM) dan hampir 97% tenaga 
kerja terserap pada kategorisasi bidang usaha 
mikro, kecil dan menengah.

Dalam upaya untuk mendorong dan 
meningkatkan kontribusi UMKM terhadap 
produktivitas nasional, maka fungsi perlindungan 
hukum kepada pelaku UMKM menjadi penting dan 
strategis, terutama dalam menjalin kemitraan 
usaha dengan pelaku usaha menengah atau 
besar.

Pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 
Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UU 
Kemitraan) yang mengatur “Perjanjian kemitraan 
dituangkan dalam perjanjian tertulis yang 
sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, 
hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk 
pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian 
perselisihan”.

Berdasarkan Undang-undang Kemitraan 
tersebut, maka ada banyak hal yang penting 
untuk diperhatikan dalam merancang suatu 
perjanjian kemitraan. Hal ini diperlukan untuk 
memperoleh kejelasan hak dan kewajiban pihak-
pihak yang melakukan perjanjian. Sayangnya 
hingga saat ini masih banyak pengusaha yang 
tak membaca atau mempelajari kontrak bisnis 
secara cermat sebelum menandatangani 
perjanjian. Kebiasaan ini sesungguhnya sangat 
beresiko karena di masa depan mungkin kita 
harus mengalokasikan dana atau waktu untuk 
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4. Bertanya kepada mitra bisnis dengan 
detail
Menanyakan hal-hal yang belum jelas 
atau hal-hal yang tidak disebutkan dalam 
perjanjian sebelum penandatangan 
perjanjian itu sangat penting bagi kita. 
angan sampai hal-hal yang kurang 
spesifik tersebut membuat Anda harus 
membayar biaya tambahan ketika 
bisnis sudah mulai beroperasi. Hal ini 
akan menimbulkan ketidaknyamanan 
yang bukan tak mungkin menjadi awal 
perpecahan dalam bisnis yang dirintis.

5. SOP yang jelas
Kesalahan yang sering dilakukan sebelum 
menandatangani perjanjian adalah belum 
ditentukan standard operating procedure 
(SOP)/panduan dalam melaksanakan 
pekerjaan atau ketika ada revisi setelah 
penandatanganan perjanjian. Dengan 
adanya panduan yang jelas dapat 
digunakan sebagai langkah antisipasi 
agar Anda tak melakukan pekerjaan 
secara berlebihan atau melakukan revisi 
kontrak adalah dengan mencermati 
panduan serta prosedurnya.

6. Adanya saksi
Perlu adanya saksi sebagai alat bukti juga 
disebutkan dalam Pasal 1865 dan Pasal 
1866 serta Pasal 1902 KUHPer.

7. Jangan melanjutkan perjanjian 
apabila ada pihak yang tidak 
menandatanganinya.
Dalam definisi perjanjian disebutkan 
bahwa perjanjian terjadi oleh dua belah 
pihak atau lebih, tentu saja perjanjian 
kemitraan dapat dikatakan terwujud bila 
pihak-pihak yang berkaitan atau pihak 
yang bermitra telah menandatangani 
surat perjanjian. Dengan demikian, 
bila ada salah satu pihak yang tak 
bersedia untuk menandatangani kontrak 
tersebut berarti kerjasama bisnis tak bisa 
dilanjutkan. 

mengatasi masalah yang bersumber dari suatu 
perjanjian kemitraan.

Ada 7 poin penting dalam membuat 
perjanjian kemitraan.

1. Mencaritahu profil mitra kerja
Hal pertama yang perlu dilakukan 
sebelum membuat perjanjian kemitraan, 
kita harus mencari tahu mengenai profil 
mitra kerja kita. Kita harus mengetahui 
mengenai profil perusahaan, kinerja bisnis 
sebelumnya, serta reputasi perusahaan 
yang bersangkutan. Kita bisa mengenal 
mitra bisnis kita melalui company 
profile suatu perusahaan, laporan audit 
laporan keuangan maupun kinerja 
suatu perusahaan. Dengan membaca 
company profile suatu perusahaan, kita 
dapat mengetahui penjelasan mengenai 
perusahaan secara umum. 

2. Mulai kegiatan setelah ada Perjanjian
Perjanjian merupakan dasar kita untuk 
melaksanakan kerja kita, jadi kita jangan 
pernah mau melakukan aktifitas apapun 
sebelum penandatangan perjanjian. 
Secara umum isi kontrak bisnis adalah, 
judul, komparisi (keterangan tentang para 
pihak yang terlibat dalam perjanjian), 
premisse (isi perjanjian kerjasma serta 
menandatangani kontrak), isi (tentang 
syarat dan ketentuan perjanjian yang 
disepakati kedua belah pihak), dan 
penutup dari perjanjian.

3. Memahami bahasa kontrak
Bahsa perjanjian mungkin terasa asing 
bagi orang awam karena penggunaan 
bahasa hukum dan istilah-istilah yang 
spesifik. Dengan demikian, jangan ragu 
untuk melakukan konsultasi dengan ahli 
hukum atau ahli lain yang memahami 
istilah-istilah dalam perjanjian. Dengan 
mengetahui isi perjanjian sebaik mungkin 
akan sangat penting agar kita tidak 
melewatkan elemen-elemen penting 
dalam membuat perjanjian kemitraan 
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KLINIK KONSULTASI

Saya pelaku usaha di bidang jasa pengamanan, 
bagaimana menangani adanya persaingan 
dengan cara banting harga oleh perusahaan 
jasa pengamanan yang lain, seperti komponen 
yang dikurangi dari BPJS asuransi pekerja, 
pengurangan management fee dan aspek lainnya.

an.
Jakarta

Q:

a:
Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU 5/99) dijelaskan bahwa ”Pelaku usaha 
dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau 
menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan 
usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”. Jadi perihal ini, KPPU baru berwenang ketika 
sudah masuk ke dalam pelanggaran pasal 20 selebihnya mengenai aturan terkait komponen-
komponen yang dikurangi sehingga masuk ke dalam persaingan usaha tidak sehat, masuk ke 
dalam ranah pembuat kebijakan atau asosiasi terkait.

Perihal pengadaan barang dan jasa pada e-catalogue. Bahwa kami PT D 
sebagai distributor mesin laundry tidak dapat masuk di e-catalogue 
dengan alasan surat dari Kemenkes/Farmasi bahwa mesin laundry bukan 
bagian dari alat kesehatan, padahal pengadaan mesin laundry di RSUD/
RS seluruh Indonesia diwajibkan via e-catalogue. Kemudian muncul 
ketidakadilan karena ada produk mesin laundry lain yang sudah masuk 
e-catalogue.

dH.
Jakarta

Q:

a:
Perihal pengadaan barang dan jasa, KPPU hanya menangani pelanggaran terkait Pasal 
22 UU 5/99 “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan 
atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 
usaha tidak sehat.”, sedangkan perizinan terkait pengadaan barang dan jasa via e-catalogue 
merupakan ranah kementerian terkait dan LKPP.
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KLINIK MERGER

Akhir-akhir ini marak terjadi Merger dan 
Akuisisi antara perusahaan  lokal dengan 
perusahaan asing, yang kemudian menjadi 
pertanyaan adalah bagaimana menentukan besaran 
Aset dan Omset pada transaksi merger asing 
tersebut?

SJ.
Bandung

Q:

a:
Dalam menentukan besaran Aset  dan Omzet pada transaksi merger asing, kita perlu berpedoman 
pada Perkom No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau 
Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan 
Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada kasus merger asing perlu dilihat apakah transaksi tersebut mempengaruhi kondisi persaingan 
pasar domestik atau tidak. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan asing yang terjadi di luar 
wilayah yurisdiksi Indonesia tidak menjadi perhatian KPPU selama tidak mempengaruhi kondisi 
persaingan domestik. Hal ini berkenaan dengan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kewenangan 
yang dimiliki oleh KPPU.

Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan asing tersebut 
memiliki kewajiban hukum yang sama untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU dan berhak 
untuk melakukan Konsultasi atas rencana Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihannya kepada 
KPPU.

Selanjutnya untuk menentukan besaran aset dan omset dari merger antar pelaku usaha yaitu 
dengan juga menggabungkan besaran Aset dan Omset dari masing-masing pelaku usaha yang 
menggabungkan diri menjadi satu kesatuan. 

Apabila saat penggabungan dua pelaku usaha atau lebih Asetnya melebihi Rp2.500.000.000.000,00 
(dua triliun lima ratus miliar rupiah), maka berdasarkan ketentuan PP No. 57/2010, penggabungan 
tersebut wajib diberitahukan kepada KPPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penggabungan, 
Peleburan dan Pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis. Begitu juga saat penggabungan omset 
dua pelaku usaha atau lebih omsetnya melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) maka 
wajib juga dilaporkan kepada KPPU.

MenentUKan aset & OMset daLaM 
Merger dan aKUisisi dengan 
PerUsahaan asing
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