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Menelusuri potret perkara yang ditangani oleh 
KPPU, terlihat bahwa panduan UU No. 5/1999 
belum sepenuhnya dilaksanakan dalam 

dunia usaha. Salah satu kategori perkara yang cukup 
banyak dihadapi KPPU adalah kartel. Perkara tersebut di 
antaranya adalah Kartel Tarif Uang Tambang Jasa Kargo 
dengan Kontainer (2003), Kartel Semen Gresik (2005), 
Kartel Jasa Verifikasi Teknis Impor Gula (2005), dan yang 

terakhir adalah Kartel Tarif SMS (2007).
Dalam bidang persaingan usaha, kartel adalah salah satu bentuk perjanjian 

yang bisa mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan menciderai alokasi 
efisiensi sumber daya nasional. Bahkan ada negara yang menerapkan kartel 
sebagai tindak pidana sehingga pelakunya dapat dijatuhi hukuman penjara. 

Pada edisi kali ini, Kompetisi akan menyajikan berita-berita seputar kartel, 
di antaranya tentang problematika kartel, pembuktian perilaku kartel dalam 
UU No. 5/1999, opini tentang kartel, dan gambaran tentang kartel di negeri 
sakura serta dunia.

Melangkah ke sisi yang lain dari peran KPPU untuk menginternalisasi 
nilai-nilai persaingan usaha, KPPU menyadari bahwa media mempunyai peran 
yang tidak kecil dalam penegakan hukum persaingan dan internalisasi nilai-
nilai persaingan usaha. Hubungan antara KPPU dengan media terus dibangun 
dari waktu ke waktu. Pemberitaan yang akurat mengenai UU No. 5/1999 dan 
kinerja KPPU merupakan proses awal dari upaya menggiring opini publik untuk 
mengubah perilaku ke ranah persaingan usaha yang sehat. 

Memasuki era perdagangan bebas yang semakin menyemarakkan dunia 
persaingan usaha, institusi ini sangat membutuhkan berbagai pengalaman (best 
practices) dari berbagai lembaga persaingan usaha sejenis di dunia internasional. 
Berbagai forum internasional yang dihadiri maupun diselenggarakan KPPU 
menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi lembaga persaingan pada 
umumnya sangat subtantif dan kompleks. Hal tersebut menunjukkan betapa 
beratnya upaya suatu lembaga persaingan dalam menunjukkan eksistensinya 
untuk menciptakan kebijakan persaingan yang berdampak positif bagi 
perekonomian negara tersebut.

Tak lupa, Kantor Perwakilan Daerah KPPU yang tersebar di lima daerah di 
Indonesia, siap turut serta membantu dalam penegakan hukum persaingan. 
Karena itu, mari kita berantas kartel, mari kita bersaing secara sehat!
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Dalam bidang hukum persaingan usaha, kartel dianggap sebagai dosa terberat pelaku usaha yang tidak saja 
merugikan konsumen tapi juga menciderai alokasi efisiensi sumber daya nasional. Hampir tidak ada perdebatan 
diantara para akademisi hukum persaingan mengenai kartel dan kerugian yang diakibatkannya. Amerika Serikat 
bahkan memandang perilaku kartel sebagai tindak pidana sehingga pelakunya dapat dijatuhi hukuman penjara.

hukum   8
Pembuktian Cartel 
dalam UU No. 5/1999
Di samping rule of reason, bentuk norma dalam pasal-pasal 
UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) adalah per se rule. 
Berbeda dengan rule of reason yang melarang suatu perbuatan 
karena akibatnya yang bersifat mengurangi kompetisi atau 
mengganggu kepentingan konsumen, per se rule melarang suatu 
perbuatan tanpa mempertimbangkan dampak yang terjadi. Dalam 
hukum persaingan, perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah 
perbuatan per se illegal karena dilarang as is dan bersifat illegal 
sejak timbulnya tanpa kemungkinan alasan pembenar baik secara 
ekonomis atau yuridis.

kebijakan   11
Ada Kartel di Tanjung Priok

opini   14
Saling Intip Lebih Asyik
Beberapa bulan terakhir saya dibuat resah dengan berita-
berita seputar aksi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam 
membongkar praktek kartel layanan pesan pendek atau biasa 
disebut SMS (short message service). Jangan salah paham 
dulu, bukannya menolak, gebrakan KPPU yang di satu sisi juga 
membuat resah sejumlah operator telekomunikasi Indonesia itu 
harus didukung.

internasional   16
KPPU dan Pengembangan 
Kebijakan Persaingan di ASEAN
Di tingkat ASEAN, hingga saat ini hanya terdapat 3 (tiga) negara 
selain Indonesia yang memiliki hukum persaingan usaha, yaitu 
Singapura (Competition Commission of Singapore), Thailand 
(Department of Internal Trade, Ministry of Commerce), dan 
Vietnam (Vietnam Competition Administration).

tajuk utama   4

aktifitas   21
Permasalahan Persaingan Usaha 
di Tingkat Pemerintah Daerah
Memahami akar persoalan suatu masalah persaingan usaha 
bukanlah hal yang mudah. Pernyataan-pernyataan sejumlah pihak 
di luar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai 
bagaimana memahami hukum persaingan dapat saja berbenturan 
dengan esensi penegakan hukum itu sendiri. Padahal, sebagaimana 
dipahami bahwa upaya penegakan hukum adalah perangkat 
utama penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara yang memberi kepastian bagi setiap orang. Prinsip dasar 
tersebut sangat mengena bagi implementasi UU No.5/1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Hasilnya, adalah persaingan usaha yang sehat dalam setiap kegiatan 
usaha di Indonesia.

   22

Mengasah Kerjasama dengan 
Media untuk Perubahan Perilaku
Hubungan antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan 
media terus dibangun dari waktu ke waktu. Meskipun telah diawali 
sejak beberapa tahun lalu dengan penyelenggaraan forum jurnalis 
rutin bulanan, saat ini intensitasnya kian meningkat. Termasuk juga 
fasilitas yang disediakan oleh KPPU bagi para jurnalis yang melakukan 
tugas peliputan di KPPU. Sejak tanggal 12 Maret 2008, di Gedung 
KPPU telah dibangun Ruang Pers KPPU yang tentunya dapat 
dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para jurnalis. Sedangkan, untuk 
akses informasi yang lebih baik ke depannya, juga telah dirancang 
situs KPPU terbaru dengan sajian informasi yang lebih lengkap.

aktifitas KPD   24
- Balikpapan
- Surabaya
- Makassar
- Medan
- Batam

Kartel dan Problematikanya
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Kartel adalah satu bentuk kesepakatan sejumlah perusahaan  
independen. Tujuannya jelas mempengaruhi produksi dan penjualan 
sebuah komoditas agar memperoleh keuntungan monopolistis. Kartel 
dilakukan bisa melalui pengaturan produksi, harga, dan membagi 
daerah pemasaran. Secara historis, kartel bukan hal baru. Di abad 
pertengahan, kartel sudah dikenal di Eropa. Konon, beberapa penulis 
menemukan bukti bahwa praktek kartel sudah ada sejak zaman 
Romawi, tepatnya 3000 tahun yang lalu.

kolom   18
Bagaimana Mengatur Kartel di 
Negeri Sakura:
Sebuah Pengetahuan

kolom   20
Aksi Edukasi Masyarakat Dalam 
Rangka Memperingati Hari 
Lahirnya UU No. 5/1999
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Kartel pada dasarnya adalah perjanjian 
satu pelaku usaha dengan pelaku usaha 
pesaingnya untuk menghilangkan 

persaingan diantara keduanya. Secara klasik, 
kartel dapat dilakukan melalui tiga hal: 
harga, produksi, dan wilayah pemasaran. 
Akibat yang ditimbulkan adalah terciptanya 
praktek monopoli oleh para pelaku kartel 
sehingga secara perekonomian makro 

mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber 
daya yang dicerminkan dengan timbulnya 
deadweight	 loss. Dari sisi konsumen, 
konsumen akan kehilangan pilihan harga, 
kualitas barang yang bersaing, dan layanan 
purna jual yang baik.

Dalam beberapa kasus kartel yang ditangani 
oleh KPPU, pelaku usaha mendasarkan perilaku 
kartelnya atas dasar untuk menstabilkan 

harga di pasar. Ketidakstabilan harga dipicu 
oleh timbulnya perang harga diantara 
perusahaan-perusahaan yang bersaing 
sehingga perusahaan-perusahaan tersebut 
berupaya untuk mencapai kesepakatan 
harga, biasanya dalam bentuk kesepakatan 
tarif minimal. Kesepakatan-kesepakatan ini 
pada umumnya terang-terangan dituangkan 
secara tertulis dan ditandatangani oleh para 
pelaku usaha yang meyepakatinya. (lihat boks: 
Beberapa Kasus Kartel di KPPU). Pelaku usaha 
menghindari banting-bantingan harga yang 
terjadi dengan dalih demi menyelamatkan 
kelangsungan usahanya. Para pelaku usaha 
tidak menyadari bahwa perang tarif atau 
banting-bantingan harga menunjukkan adanya 
situasi persaingan yang menguntungkan bagi 
konsumen dan merupakan ide dasar dari 
hukum persaingan usaha. Pelaku usaha tidak 
seharusnya menghindari situasi tersebut 
tetapi tetap terpacu untuk semakin efisien 
dan inovatif sehingga dapat memenangkan 
persaingan di pasar dengan menawarkan 
produk yang termurah namun dengan 
kualitas yang terbaik. Perilaku kartel jelas-jelas 
menjauhkan dan menghalangi tercapainya 
kondisi tersebut.

Namun se i r ing dengan semakin 
tersosialisasikannya UU No 5 Tahun 1999 
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peranan 

Kartel dan 
Problematikanya
Dalam bidang hukum persaingan usaha, kartel dianggap sebagai dosa 
terberat pelaku usaha yang tidak saja merugikan konsumen tapi juga 
menciderai alokasi efisiensi sumber daya nasional. Hampir tidak ada 
perdebatan diantara para akademisi hukum persaingan mengenai 
kartel dan kerugian yang diakibatkannya. Amerika Serikat bahkan 
memandang perilaku kartel sebagai tindak pidana sehingga pelakunya 
dapat dijatuhi hukuman penjara.
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Kartel Tarif Uang Tambang Jasa Kargo dengan 
Kontainer (2003)

Kasus ini merupakan kasus 
kartel perdana yang ditangani 
oleh KPPU, bau kartel itu 
sendiri diendus KPPU melalui 
moni tor ingnya terhadap 
Pelaku Usaha Angkutan Laut 
Khusus Barang Trayek Jakarta - 
Pontianak, yaitu PT. Perusahaan 
Pelayaran Nusantara Panurjwan, 
PT. Pelayaran Tempuran Emas, 
Tbk, PT. Tanto Intim Line, dan PT. 
Perusahaan Pelayaran Wahana 
Barunakhatul i s t iwa yang 
ditengarai telah melakukan 
perjanjian kesepakatan bersama 
dalam menentukan besaran 

tarif uang tambang untuk trayek Jakarta - Pontianak - Jakarta.
Perjanjian gelap tersebut disusun agar PT. Perusahaan Pelayaran 

Nusantara Panurjwan dan PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk dapat 
tetap menikmati keuntungan yang sama seperti ketika struktur 
pasar tersebut masih duopolistik, karena PT. Tanto Intim Line selaku 
pemain baru berani memasang tarif yang lebih rendah daripada 
tarif kedua perusahaan tersebut, sehingga bila tidak dicegah, maka 
konsumen pemain lama akan beralih ke pemain baru.

PT. Tanto Intim Line dan PT. Perusahaan Pelayaran Wahana 
Barunakhatulistiwa selaku pemain baru mengakui bahwa 
persetujuan mereka untuk menandatangani kesepakatan tersebut 
lebih karena rasa takut akan mendapatkan perlakuan diskriminatif 
dari pemerintah, yang dalam konteks ini adalah Direktur Lalu-Lintas 
Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen 
Perhubungan dan DPP INSA. 

Namun, Departemen Perhubungan sendiri sesungguhnya tidak 
berwenang untuk memberikan legitimasi terhadap kesepakatan 
tarif tersebut, karena UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran 
tidak mengatur kewenangan pemerintah untuk menentukan 
besaran tarif uang tambang.

Pihak-pihak tergugat mengajukan pembelaan bahwa 
kesepakatan tarif tersebut dilakukan untuk menghindari perang 
tarif atau terjadinya persaingan yang sangat tajam (cut	 throat	
competition). Namun KPPU menolak alasan tersebut karena 
penetapan harga pada faktanya dapat mengurangi persaingan dan 
meniadakan alternatif pilihan tarif, baik yang akan ditawarkan oleh 
penyedia jasa sesuai dengan variasi kualitas pelayanannya, maupun 
yang akan dipilih oleh konsumen sesuai dengan kebutuhannya.

Kesepakatan ini juga sangat merugikan industri bersangkutan, 
karena terbentuknya tembok entry	 bariers dapat menghambat 
pelaku usaha baru untuk memasuki pasar bersangkutan. KPPU 
juga berpendapat bahwa peran serta pemerintah selaku regulator 

dalam menentukan besaran tarif seharusnya diatur oleh kebijakan 
dan peraturan perundangan yang pasti, sehingga nantinya tidak 
menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya.

Dengan menilik kepada pelanggaran yang dilakukan oleh PT. 
Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan, PT. Pelayaran Tempuran 
Emas, Tbk, PT. Tanto Intim Line, dan PT. Perusahaan Pelayaran Wahana 
Barunakhatulistiwa, KPPU memutuskan untuk menjatuhkan sanksi 
berupa pembatalan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk 
Kesepakatan Bersama Tarif Uang Tambang Peti Kemas Jakarta - 
Pontianak - Jakarta Nomor 01/SKB/PNP-TE-WBK-TIL/06/2002, karena 
perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 5 ayat 1 UU No. 5 
Tahun 1999. p

Kartel Semen Gresik (2005)
PT Semen Gresik (Persero) 

Tbk. adalah pabrik semen 
terbesar di Indonesia, diresmikan 
di Gresik pada tanggal 7 Agustus 
1957 oleh Presiden RI pertama 
dengan kapasitas terpasang 
250.000 ton semen per tahun. 
Saat ini, Semen Gresik menguasai 
sekitar 46% pangsa pasar semen 
domestik dan menobatkan 
dirinya sebagai pemimpin pasar 

(www.wikipedia.org).
Namun sayangnya, pada tahun 2005, produsen semen terbesar 

di Indonesia itu tersandung oleh pelanggaran hukum persaingan 
usaha. Melalui kegiatan monitoringnya, KPPU menemukan fakta 
bahwa PT. Semen Gresik, Tbk yang membagi Jawa Timur menjadi 
8 (delapan) area pemasaran yaitu wilayah Blitar, Jombang, Kediri, 
Kertosono, Nganjuk, Pare, Trenggalek, dan Tulungagung, telah 
membentuk perkumpulan distributor yang bernama Konsorsium 
Distributor Semen Gresik Area 4 Jawa Timur.

Sebelum pembentukan konsorsium tersebut, Semen Gresik telah 
menerapkan pola pemasaran yang dikenal dengan nama Vertical 
Marketing System (VMS). VMS ini merupakan pedoman bagi para 
distributor untuk hanya memasok jaringan di bawahnya (Langganan 
Tetap/LT & Toko). Pola tersebut juga mengharamkan distributor 
memasok LT dan toko yang bukan kelompoknya, dan meskipun posisi 
para distributor ini adalah pembeli lepas, Semen Gresik menetapkan 
harga jual di tingkat distributor dan mewajibkan distributor untuk 
menjual sesuai harga tersebut, menentukan pihak yang bisa menerima 
pasokan dari distributor, serta melarang distributor menjual semen 
merek lain.

Tapi pada kenyataannya, pola VMS tidak berjalan efektif  
meskipun pelanggaran terhadap VMS ini akan dikenakan sanksi. 
Hingga pada akhirnya, terpiculah perang harga antar distributor 
karena perilaku LT yang berpindah-pindah distributor dan 

KPPU mengawasi persaingan usaha, maka 
para pelaku usaha mulai memahami kerugian 
yang ditimbulkan oleh kartel.

Hal ini tidak serta merta menghilangkan 
praktek kartel sebagaimana terlihat di 
berbagai negara yang telah lama menerapkan 
hukum persaingan usaha, praktek kartel 
masih juga terjadi. Dalam situasi pemahaman 

pelaku usaha yang tinggi mengenai hukum 
persaingan usaha, perilaku kartel dilakukan 
melalui instrumen-instrumen yang semakin 
canggih. Sehingga di negara-negara tersebut, 
sudah tidak lagi ditemui kartel yang dituangkan 
dalam bentuk perjanjian tertulis.

Mencermati kecenderungan seperti 
tersebut, maka dapat diduga hal yang sama 

akan terjadi pula di Indonesia kelak. Oleh 
karena itu tantangan untuk menuntaskan 
kasus-kasus kartel di masa yang akan datang, 
bukan lagi penyelidikan untuk menemukan 
bukti tertulis adanya perjanjian, namun 
pada analisis terhadap pergerakan harga 
dan bentuk komunikasi-komunikasi diantara 
para pesaing.
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tajuk utama
melakukan penawaran harga serendah mungkin kepada setiap 
distributor. 

Tak ayal lagi, PT. Semen Gresik, Tbk. langsung sigap membentuk 
perkumpulan distributor yang bernama Konsorsium Distributor 
Semen Gresik Area 4 Jawa Timur, yang bertujuan memperketat 
pelaksanaan VMS, dan tentunya, membuat distributor mematuhi 
harga jual Semen Gresik sesuai dengan harga yang sudah 
ditetapkan. Seolah masih belum cukup, Konsorsium tersebut 
juga membagi jatah distribusi, berkoordinasi dan saling berbagi 
informasi antara sesama anggota Konsorsium.

Efek yang timbul dari terlaksananya VMS secara ketat oleh 
Konsorsium adalah berakibat hilangnya persaingan diantara 
distributor, tidak dimungkinkannya distributor memperluas 
usahanya dan tidak dimungkinkannya LT mendapat pasokan 
selain dari distributornya. Keberadaan Konsorsium tersebut juga 
menghilangkan  kesempatan LT untuk melakukan penawaran 
harga karena Distributor telah bersepakat untuk menjaga harga 
pada harga yang telah ditentukan oleh PT. Semen Gresik, Tbk.

Dengan melihat fakta-fakta tersebut, KPPU memutuskan 
para distributor Semen Gresik, yaitu PT Bina Bangun Putra, 
PT Varia Usaha, PT Waru Abadi, PT Perusahaan Perdagangan 
Indonesia (Persero), UD Mujiarto, TB Lima Mas, CV Obor Baru, 
CV Tiga Bhakti, CV Sura Raya Trading Coy, dan CV Bumi Gresik 
telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 8, 11, dan 15 ayat 
(1) dan (3)b UU No.5/1999, serta diperintahkan membubarkan 
konsorsium dan membayar denda secara tanggung renteng 
sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sedangkan PT 
Semen Gresik, Tbk diputuskan melanggar pasal 8 dan 15 ayat (1) 
dan (3)b UU No.5/1999 serta wajib membayar denda sebesar Rp 
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). p

Kartel Jasa Verifikasi Teknis Impor Gula (2005)
Penyed i aan  j a s a 

verifikasi atau penelusuran 
teknis impor gula yang 
pelaksanaannya dilakukan 
oleh PT Superintending 
Company of Indonesia 
(Persero) dan PT Surveyor 
I ndones i a  ( Pe r se ro ) 
ditengarai melanggar 
hukum persaingan usaha. 

Dugaan ini muncul setelah KPPU melakukan monitoring yang intensif 
terhadap kegiatan tersebut.

Sebelumnya diketahui bahwa PT Superintending Company 
of Indonesia/Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia/SI ditunjuk 
sebagai surveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis 
impor gula oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan melalui 
SK No. 594/MPP/Kep/9/2004 tanggal 23 September 2004.

Namun dalam pelaksanaan tugas tersebut, KPPU menemukan 
fakta bahwa Sucofindo dan SI telah menandatangi kesepakatan kerja 
sama (Memorandum	of	Understanding) sebagai pelaksana verifikasi 
atau penelusuran teknis impor gula dalam bentuk KSO.

Melalui KSO tersebut, kedua perusahaan menetapkan 
besaran surveyor	fee dan menawarkannya kepada importir gula 
dalam proses sosialiasi yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. 
Besaran surveyor	fee	tersebut disetujui karena importir gula tidak 
mempunyai pilihan lain dan khawatir akan mengalami kesulitan 
dalam mengimpor gula. 

Dalam pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor 
gula, KSO menerbitkan Laporan Survey (LS) yang dijadikan 
dokumen oleh Direktorat Bea & Cukai untuk mengeluarkan 
barang dari wilayah kepabeanan dan untuk kepentingan 
pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor gula di 
negara asal barang. SGS adalah perusahaan yang selalu ditunjuk 
untuk melakukan tugas tersebut, SGS sendiri adalah perusahaan 
afiliasi Sucofindo dan SI di luar negeri. 

Merujuk pada fakta-fakta tersebut, KPPU memutuskan 
bahwa Sucofindo dan SI telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 
(1), Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dan 
memerintahkan Sucofindo dan SI untuk membatalkan Kesepakatan 
Kerja Sama antara kedua pihak mengenai Pelaksanaan Verfikasi 
atau Penelusuran Teknis Impor Gula No. MOU-01/SP-DRU/IX/2004 
dan No. 805.1/DRU-IX/SPMM/2004 serta menghentikan seluruh 
kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor gula melalui 
KSO. Sucofindo dan SI juga diwajibkan untuk membayar denda 
masing-masing sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima 
ratus juta rupiah). p

Kartel Tarif SMS (2007)
Layanan telekomunikasi 

termasuk SMS memerlukan 
adanya  ketersambungan 
(interkoneksi) diatara para 
operator telekomunikasi untuk 
menjamin berlangsungnya 
proses komunikasi dari para 
pelanggan. Dalam melakukan 
ker ja  sama in te rkoneks i 
tersebut, para operator ternyata  
menyepakati tarif SMS yang 

harus dibayarkan oleh konsumen masing-masing. 
Fakta ini muncul setelah KPPU melakukan pemeriksaan 

terhadap sembilan operator seluler di Indonesia yang diduga 
melakukan penetapan harga SMS off-net (short	message	service 
antar operator) pada periode 2004 sampai dengan 1 April 2008. 
Operator yang diduga melakukan pelanggaran tersebut adalah 
PT Excelkomindo Pratama,Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT 
Indosat,Tbk, PT Telkom,Tbk, PT Huchison CP Telecommunication, 
PT Bakrie Telecom, PT Mobile-8 Telecom,Tbk, PT Smart Telecom,  
dan PT Natrindo Telepon Seluler.  

Periode 2004-2007, industri telekomunikasi seluler diwarnai 
dengan masuknya beberapa operator baru. Namun harga SMS 
yang berlaku untuk layanan SMS off-net tetap berkisar pada Rp 
250-350,-. Pada rentang masa ini, KPPU menemukan beberapa 
klausula penetapan harga SMS yang tidak boleh lebih rendah 
dari Rp 250,- dan dimasukkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama 
(PKS) Interkoneksi antara operator sebagaimana dalam Matrix 
Klausula.

Hingga kemudian BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi 
Indonesia) dengan Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI) 
bertemu pada bulan Juni 2007, dan menghasilkan keputusan 
yang meminta kepada seluruh anggotanya untuk membatalkan 
kesepakatan harga SMS. Permintaan tersebut ditindaklanjuti 
oleh para operator, tapi KPPU tetap tidak melihat terdapatnya 
perubahan harga SMS off-net  yang signifikan. Periode 2007-pun 
harga SMS masih belum berubah hingga pada bulan April 2008 
terjadi penurunan tarif dasar SMS off-net di pasar. p
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Retno Wiranti
Staf	Subdirektorat	Publikasi
Direktorat	Komunikasi	KPPU

Matrix Klausula Penetapan Tarif SMS dalam PKS Interkoneksi

Fakta yang ditemukan KPPU kemudian adalah terdapatnya 
kerugian konsumen yang dihitung berdasarkan selisih penerimaan 
harga kartel dengan penerimaan harga kompetitif SMS off-net 
setidak-tidaknya sebesar Rp 2.827.700.000.000,- dengan perincian 
masing-masing operator sebagai berikut:

Berdasarkan data dan fakta, KPPU akhirnya memutuskan 
bahwa PT Excelkomindo Pratama, Tbk., PT Telekomunikasi Selular, 
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., PT Bakrie Telecom, PT Mobile-8 
Telecom, Tbk., PT Smart Telecom terbukti secara sah dan meyakinkan 
melanggar Pasal 5 UU No 5/1999 dan dihukum untuk membayar 
denda dengan besaran yang telah ditentukan, yaitu operator XL dan 
Telkomsel diharuskan membayar denda masing-masing dua puluh 
lima milyar rupiah, Telkom diperintahkan membayar denda delapan 
belas milyar rupiah, Mobile-8 lima milyar rupiah, dan Bakrie Telecom 
sebesar empat milyar rupiah. Sementara itu, operator Smart dianggap 
KPPU  belum layak untuk dikenakan denda. p

Farid F. Nasution
Kasubdit	Pemberkasan
Direktorat	Penegakan	Hukum	KPPU

tajuk utama

Bakrie Mobile-8 NTS STI

      -      -    (2005)   (2004)   (2003)  (2006)  (2001)     -

     -       -   (2002)       -   (2004)     -  (2007)  (2001)     -

   -    -       -       -       -       -      -      -     -

    -   (2002)     -        -       -       -      -      -     -

(2005)      -      -      -        -      -      -      -     -

(2004)   (2004)      -      -      -       -      -      -      -

(2003)      -      -      -      -      -       -      -      -

(2006)   (2007)      -      -      -      -      -       -      -

(2001)   (2001)      -      -      -      -      -      -       -

     -      -      -      -      -      -      -      -      - 

Bakrie

Mobile-8

NTS

STI

Operator

Tabel 3. Perhitungan Kerugian Konsumen 
Berdasarkan Proporsi Pangsa Pasar Operator Pelaku (dalam Milyar Rupiah)

Tahun  Telkomsel      XL        M-8       Telkom    Bakrie    SMART      Total

2004 311,8 53,4 2,6 12,2 5,8   385,8

2005 446,3 62,4 10,2 30,6 7,8   557,4

2006 615,5 93,7 15,9 59,3 17,5   801,9

2007 819,4 136,4 23,6 71,2 31,8 0,1 1.082,5

Total 2.193,1 346,0 52,3 173,3 62,9 0,1 2.827,7
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Pembuktian Cartel

Dalam UU 5/1999,  pasa l -pasa l 
yang bersifat per se illegal dapat 
diidentifikasi dari penormaannya 

yang tidak mempersyaratkan keadaan 
“yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat” sebagai determinan terjadinya 
pelanggaran. Pasal-pasal dimaksud antara 
lain: pasal 6 (perlakuan diskriminasi), pasal 7 
(penetapan harga), pasal 10 (pemboikotan), 
pasal 15 (perjanjian tertutup), pasal 24 
(hambatan produksi dan pemasaran), pasal 

25 (posisi dominan) serta pasal 27 tentang 
pemilikan saham. 

Alasan mengapa pasal-pasal di atas 
dipilih sebagai per	se	 illegal	dan bukannya 
rule	of	reason	sebagaimana pasal substantif 
lainnya, tidak ditemukan dalam Bagian 
Penje lasan UU atau dalam notulen 
perdebatan legislatif. Meskipun demikian, 
ditinjau dari perspektif jenis perbuatan dan 
karakteristik penormaannya yang bersifat 
larangan (pro habetur) secara mutlak, pasal-
pasal ini pada dasarnya identik dengan pasal 

hard	 core	 cartel yang dalam pandangan 
keilmuan (communis	 opinio	 doctorum)	
hukum persaingan meliputi perbuatan 
bilateral untuk mengendalikan pasar seperti 
boikot, penetapan harga, alokasi pasar dan 
bid	rigging.

Hard	core	cartel	sebagai bentuk tindakan 
bilateral berupa perjanjian atau konspirasi 
antara pelaku usaha atau pihak lain untuk 
mengendalikan perdagangan merupakan 
prilaku pertama yang dilarang dalam hukum 
persaingan usaha di Amerika Serikat (Amerika) 
melalui  pasal 1 Sherman Act 1890 dan di 
Uni Eropa sebagaimana diatur dalam artikel 
81 EU Treaty. Dalam implementasi peraturan 
tersebut, komisi pengawas persaingan usaha 
di kedua negara ini menggunakan metode 
pembuktian yang berbeda untuk tiap kasus 
cartel sesuai dengan variasi  modus dari prilaku 
cartel tersebut. Meskipun demikian, pengadilan 
mendukung penggunaan metode pembuktian 
yang berbeda ini dan berdasarkan pada fakta-
fakta yang terungkap, membenarkan telah 
terjadinya prilaku cartel.

Di samping rule of reason, bentuk norma dalam pasal-pasal UU No 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat (UU 5/1999) adalah per se rule. Berbeda dengan rule of reason yang 
melarang suatu perbuatan karena akibatnya yang bersifat mengurangi 
kompetisi atau mengganggu kepentingan konsumen, per se rule melarang 
suatu perbuatan tanpa mempertimbangkan dampak yang terjadi. Dalam 
hukum persaingan, perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah perbuatan 
per se illegal karena dilarang as is dan bersifat illegal sejak timbulnya tanpa 
kemungkinan alasan pembenar baik secara ekonomis atau yuridis.

Oleh : A. Junaidi *)

dalam UU No.5/1999
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hukum
Dalam kaitan ini, isu yang mengemuka 

adalah apakah prinsip pembuktian cartel 
yang berlaku dalam penegakan hukum 
persaingan di negara-negara itu, atas dasar 
kesamaan substansi, dapat juga diberlakukan 
dalam penegakan hukum persaingan di 
Indonesia.

Hardcore cartel dan per se illegal
Salah satu hard	 core	 cartel yang 

umum dilakukan para pelaku usaha dalam 
menjalankan bisnisnya adalah price	 fixing 
atau penetapan harga. Di Amerika Serikat, 
leading	case dalam konteks ini adalah kasus 
U.S. v. Socony-Vacuum Oil Co. (1940). 
Diungkapkan bahwa para produsen sekaligus 
distributor minyak di wilayah mid-western 
Amerika memiliki kesepakatan tidak tertulis 
(gentlement	 agreement)	 di antara mereka 
untuk mencari distributor independen masing-
masing di samping distributor yang sudah ada 
dari perusahaannya sendiri. Kesepakatan tidak 
tertulis ini menyebabkan mereka menguasai 
seluruh jalur distribusi minyak di wilayah itu. 
Hal ini yang kemudian memungkinkan mereka 
menaikkan harga secara sistematis dengan 
cara bersama-sama membatasi kuantitas 
produksi dan distribusi minyaknya. Menyikapi 
kesepakatan ini, Supreme Court (pengadilan) 
Amerika memutuskan bahwa pertama, 
kesepakatan tidak tertulis (gentlement	
agreement)	di antara produsen minyak itu 
sudah cukup memenuhi kualifikasi perjanjian 
atau konspirasi sebagaimana dilarang Sherman 
Act; kedua, pengaturan harga minyak 
merupakan pelanggaran yang tidak memiliki 
alasan pembenar apapun. Atas dasar hal ini, 
Pengadilan menghukum pidana 
para produsen minyak tersebut. 
Kasus serupa lainnya adalah kasus 
U.S. v. Nippon Paper Industries 
Co. (1997). Department of Justice 
(DOJ) menemukan fakta bahwa 
tersangka (Nippon Paper Industry) 
telah mengadakan pertemuan 
di Jepang dengan beberapa 
pengusaha untuk mengatur harga 
kertas fax yang akan dijual ke 
Amerika. Pengadilan memutuskan 
bahwa pertemuan untuk mengatur 
harga ini termasuk cartel yang 
dilarang dan sebagaimana kasus 
Socony, para pelakunya dijatuhi 
sanksi pidana.

Di Uni Eropa, salah satu kasus 
hard core cartel yang menjadi 
precedent adalah kasus penetapan 
harga yang dilakukan oleh ACF 
Chemiefarma NV (1970). Dalam 
kasus ini pengadilan memutuskan 
bahwa kontrak/perjanjian tertulis 

persaingan seperti DOJ dan Federal Trade 
Commission di Amerika atau Komisi Kompetisi 
di Uni Eropa yaitu pembuktian secara langsung 
(direct	evidence) dan pembuktian berdasarkan 
keadaan (circumstantial	evidence).

Pembuktian langsung adalah pembuktian 
yang diarahkan pada eksistensi penjanjian 
dengan membuktikan semua dokumen, 
notulen atau tempat pertemuan dari 
suatu tindakan cartel. Sekali keberadaan 
pertemuan cartel para kompetitor suatu 
produk barang atau jasa tertentu bisa 
dibuktikan, maka pengadilan menetapkan 
telah terjadi pelanggaran pasal cartel tanpa 
harus melihat apakah hasil dari pertemuan 
itu telah dilaksanakan atau tidak di lapangan. 
Pendekatan ini digunakan pada pembuktian 
kasus US v. Nippon Paper Industries Co. (1997) 
di Amerika dan kasus ACF Chemiefarma NV 
(1970) di Uni Eropa. 

Sedangkan pembuktian berdasarkan 
keadaan (circumstantial	 evidence) atau 
populer dengan istilah pembuktian tidak 
langsung adalah pembuktian berdasarkan 
kesimpulan yang diambil dari berbagai 
tindakan atau kondisi sistematis yang 
dilakukan oleh para kompetitor komoditas 
barang atau jasa tertentu yang menunjukkan 
keyakinan kuat bahwa telah terjadi 
koordinasi di antara mereka. Kasus U.S. v. 
Socony-Vacuum Oil Co. (1940) di Amerika 
dan kasus Dyestuffs (1972) di Uni Eropa 
adalah representasi yang tepat untuk 
menggambarkan pola pembuktian ini. 
Dari penjelasan di atas, nampak bahwa 
baik pembuktian secara langsung atau 
pembuktian berdasarkan keadaan adalah 

pola pembuktian yang dipraktekkan 
dan diterima oleh Pengadilan di 
negara yang telah berpengalaman 
dalam hukum persaingan dalam hal 
ini Amerika dan Uni Eropa.

Ha l  la in  yang dapat  k i ta 
catat adalah hubungan antara 
pembuktian langsung dan tidak 
langsung yang bersifat alternatif. 
Artinya, ketiadaan bukti langsung 
tentang adanya pertemuan cartel 
tidak menghilangkan kevalidan 
pembuktian berdasarkan keadaan, 
sedemik ian pu la  seba l iknya . 
Pendeknya, masing-masing jenis 
pembuktian dapat berdiri sendiri 
sesuai dengan jenis kasus cartel 
yang dihadapi. Tentu akan lebih baik 
apabila hasil pembuktian langsung 
didukung oleh pembuktian keadaan 
dimana dalam pertemuan para 
kompetitor kertas koran untuk 
menetapkan harga di sebuah hotel 
sebagai misal, didukung oleh fakta 

pengaturan harga dan supply barang di pasar 
serta perjanjian secara lisan untuk membagi 
wilayah pemasaran adalah perjanjian yang 
melanggar artikel 81 EU Treaty. Sementara 
dalam kasus Dyestuffs (1972), holding dari 
pengadilan menetapkan: pertama, bahwa 
koordinasi diantara para produsen kimia 
cukup memenuhi unsur perjanjian yang 
dilarang Treaty meskipun tidak berdasarkan 
pada perjanjian dengan form resmi. 
Kedua, telah terdapat tindakan koordinasi 
(persesuaian tindakan) di antara mereka 
yang disimpulkan dari dua indikator yaitu 
pertama: fakta 3 kali kenaikan harga yang 
sistematis pada hari yang sama untuk untuk 
komoditas dan rentang harga yang tidak 
berbeda. Kedua, koordinasi ini dimulai dari 
pengumuman kenaikan harga untuk jenis 
produk kimia tertentu oleh pemegang posisi 
dominan yang kemudian diikuti oleh para 
pesaingnya. Atas pelanggaran artikel 81 EU 
Treaty baik dalam kasus ACF Chemiefarma NV 
dan Dyestuffs ini, pengadilan menjatuhkan 
sanksi pidana pada para pelakunya.

Pembuktian per se Illegal
Kasus dan putusan hard	 core	 cartel	di 

atas menunjukkan pada kita bahwa tujuan 
pembuktian dari pelanggaran pasal 1 Sherman 
Act atau artikel 81 EU Treaty tidak diarahkan 
pada dampak ekonomis atau justifikasi 
yuridis seperti peningkatan daya saing 
produsen, efisiensi usaha atau keuntungan 
substansial bagi konsumen, namun lebih 
terfokus pada eksistensi perbuatan itu. Dalam 
konteks ini, ada dua jenis pembuktian yang 
sering digunakan oleh lembaga pengawas 
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A. Junaidi
Direktur	Komunikasi	KPPU
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kenaikan harga yang bersifat sistematis dari 
kertas koran itu pada hari berikutnya.

Di Indonesia, sebagaimana koleganya 
di dua negara seperti dipaparkan pada sub 
bahasan di atas, KPPU nampaknya telah 
melakukan hal serupa. KPPU menggunakan 
pembuktian langsung untuk membuktikan 
terjadinya kesepakatan harga dari bukti 
eksistensi kesepakatan (harga) di antara 
pelaku usaha seperti dalam Perkara No. 
02/KPPU-I/2003 tentang Jalur Jakarta-
Pontianak dan Perkara No. 03/KPPU-I/2003 
tentang Kargo jalur Surabaya-Makasar. 
Sementara pembuktian tidak langsung 
(keadaan) diterapkan KPPU dalam beberapa 
kasus di antaranya: Perkara 03/KPPU-
I/2002 tentang Tender Penjualan Saham PT 
Indomobil Sukses Internasional dimana dari 
bukti-bukti surat, dan saksi yang berhasil 
dihimpunnya, KPPU menyimpulkan adanya 
konspirasi atau persekongkolan melalui 
keadaan dan perbuatan sistematis para 
pelaku usaha untuk memenangkan pelaku 
usaha tertentu.

Tindakan KPPU yang menggunakan 
dua jenis pembuktian untuk tiap prilaku 
hard	core	cartel yang notabene bersifat per 
se illegal ini memiliki dasar hukum dalam 
UU 5/1999 khususnya pasal 1 angka 7 
tentang pengertian perjanjian dan pasal 

42 (d) tentang alat bukti petunjuk. Dalam 
pasal 1 angka 7, perjanjian didefinisikan 
sebagai perbuatan satu pelaku usaha atau 
lebih untuk mengikatkan diri terhadap 
satu atau lebih pelaku usaha lain dengan 
nama apapun, baik tertulis maupun tidak 
tertulis. Esensi dari definisi ini adalah bahwa 
perbuatan mengikatkan diri atau penyesuaian 
(concerted action) tanpa mempertimbangkan 
format atau bentuk timbulnya ikatan seperti 
dokumen tertulis, sudah cukup dianggap 
atau dikonstruksi sebagai sebuah perjanjian 
tanpa harus dibuktikan dengan dokumen 
resmi sebagaimana lazimnya persepsi 
publik. Konsekuensinya, dalam perjanjian 
penetapan harga sebagai contoh, KPPU 
dapat menggunakan janji lisan yang diikuti 
dengan prilaku saling menyesuaikan di 
antara para kompetitor untuk mengatur 
harga sebagai bukti yang cukup mengenai 
telah terjadinya sebuah perjanjian. Tentu 
sekali lagi, akan lebih baik kalau KPPU 
ternyata mampu mendapatkan dokumen 
pertemuan dimaksud. 

Sementara pasal 42 (d) memberi peluang 
bagi KPPU untuk menggunakan alat bukti 
petunjuk untuk membuktikan terjadinya cartel 
berdasarkan semua bukti saksi, ahli, surat, dan 
keterangan para pelaku usaha yang mengarah 
pada persesuaian tindakan atau kerjasama di 
antara mereka. Pasal ini melegitimasi KPPU 
menggunakan pembuktian berdasarkan 
keadaan (circumstantial evidence) dalam 
menjalankan tugas pemeriksaannya. Apalagi 
berdasarkan penafsiran sistematis dengan 
pengertian alat bukti sebagaimana diatur 
dalam pasal 184 (1) (4) UU No 8 Tahun 
1981 tentang KUHAP, alat bukti petunjuk ini 
memang berarti perbuatan, kejadian atau 
keadaan yang karena persesuaiannya, bahwa 
telah terjadi suatu tindakan pelanggaran delik 

yang diperoleh dari keterangan saksi, surat 
dan keterangan terdakwa. Nampak bahwa 
di bidang hukum persaingan usaha dan 
pidana, sebuah fakta hukum dapat diakui 
kebenarannya meskipun hanya berdasarkan 
pada kesimpulan dari persesuaian tindakan 
para pelaku atau keadaan dari prilaku cartel 
atau tindak pidana.

Dengan demikian, baik pembuktian 
langsung (direct	evidence) atau pembuktian 
berdasarkan keadaan (circumstantial	evidence)	
dalam penegakan hukum persaingan di 
Indonesia dapat digunakan oleh KPPU bukan 
saja karena metode pembuktian hard	core	
cartel yang notabene per	se	illegal ini telah 
lama dipraktekkan secara alternatif oleh 
negara-negara yang berpengalaman dalam 
hukum persaingan seperti Amerika atau 
Uni Eropa, namun secara de	 jure, metode 
pembuktian ini memang dibenarkan dan 
diatur oleh UU 5/1999. p
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Oleh : Ahmad Kaylani *)

Di era modern, praktek haram ini 
dilakukan oleh kalangan industri 
Jerman sebelum pecahnya Perang 

Dunia I. Tujuannya jelas, menguasai pasar. 
Pemerintah Jerman mendukung prilaku ini 
lewat kebijakan proteksi bagi industri melawan 
serbuan produk impor. Dampak yang terjadi 
sudah diduga. Produk buatan Jerman terjual 
sangat murah dan mampu menguasai pasar 
luar negeri. Seperti produk Cina yang kini  

tersebar dari Tokyo hingga Jakarta, kartel 
Jerman adalah sebuah ancaman. Wajar setelah 
Jerman takluk pada Perang Dunia II, Pemerintah 
Sekutu melarang praktek kartel.

Terjadinya praktek kartel dilatarbelakangi 
oleh persaingan yang cukup sengit di 
pasar. Untuk menghindari persaingan fatal 
ini, anggota kartel setuju menentukan 
harga bersama, mengatur produksi bahkan 
menentukan secara bersama-sama potongan 

harga, promosi dan syarat-syarat penjualan 
lain. Biasanya harga yang dipasang kartel 
lebih tinggi dari harga yang terjadi kalau 
tidak ada kartel. Kartel juga bisa melindungi 
perusahaan yang tidak efisien, yang bisa 
hancur bila tidak masuk kartel. Dengan kata 
lain, kartel menjadi pelindung bagi pelaku 
usaha yang lemah.

Selain itu kartel juga bukan tanpa syarat. 
Pertama, semua produsen besar dalam 
satu industri masuk menjadi anggota. Ini 
agar ada kepastian bahwa kartel benar-
benar kuat. Kedua, semua anggota taat 
melakukan apa yang diputuskan bersama. 
Ketiga, jumlah permintaan terhadap produk  
mereka harus meningkat. Kalau permintaan 
turun, kartel kurang efektif, karena makin 
sulit mempertahankan tingkat harga yang 
berlaku. Keempat, sulit bagi pendatang baru 
(new entrance) untuk masuk.

Ada Kartel di Tanjung Priok
Kartel adalah satu bentuk kesepakatan sejumlah perusahaan  independen. 
Tujuannya jelas mempengaruhi produksi dan penjualan sebuah komoditas 
agar memperoleh keuntungan monopolistis. Kartel dilakukan bisa melalui 
pengaturan produksi, harga, dan membagi daerah pemasaran. Secara 
historis, kartel bukan hal baru. Di abad pertengahan, kartel sudah dikenal 
di Eropa. Konon, beberapa penulis menemukan bukti bahwa praktek 
kartel sudah ada sejak zaman Romawi, tepatnya 3000 tahun yang lalu.
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Kartel dalam Konteks
Berdirinya kartel disebabkan oleh kebijakan 

pelaku usaha dalam pasar untuk menjadi 
pemenang dalam sebuah persaingan. 
Maksudnya, jika bertarung sendiri akan tersingkir 
(kalah), maka bersekutu adalah strategi yang 
efektif untuk menjadi pemenang. Bersekutu 
memang khas dunia usaha. Tapi ini pula 
yang diajarkan Tsun Zu, dalam bukunya yang 
sudah sangat klasik The Art of War. Salah satu 
nasehat yang diadaptasi kalangan pelaku usaha 
adalah jika kau lemah, kata Tsun Zu, maka 
bersekutulah dengan yang kuat. Persekutuan 
untuk memenangkan pertarungan dalam bisnis 
salah satunya dilakukan dengan cara kartel.

Kartel juga dapat terjadi karena kebijakan  
pemerintah. Alasannya untuk melindungi 
sektor usaha tertentu. Atau memberi kepastian 
harga yang menguntungkan konsumen. Dalam 
konteks ini negara ikut campur tangan dalam 
menentukan harga (price	fixing). Negara juga 
akhirnya akan menentukan pelaku usaha yang 
terlibat di dalamnya. Di sini kartel seharusnya 
menjadi bagian dari kebijakan ekonomi. Negara 
menjadi aktor dari terciptanya persaingan 
usaha yang tidak sehat. Berbeda dengan kartel 
untuk memenangkan persaingan, kartel oleh 
pemerintah bertujuan untuk perlindungan 
(proteksi). Meski dampak yang ditimbulkan 
relatif sama, namun identifikasi dan kendali atas 
dampak yang ditimbulkannya berbeda.

Kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha 
memang sulit dilacak dan tertutup. Sebaliknya 
kartel karena aturan bersifat terbuka dan mudah 
diakses. Kartel oleh pelaku usaha cenderung 
mematikan dan sering merugikan. Kartel 
oleh regulasi mampu menghidupkan namun 
pasti merugikan konsumen. Di sinilah Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatur 
model penanganan kasus atau perkara dalam 
semua kegiatan yang bertentangan dengan UU 
No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi dua 
pendekatan. Kartel yang secara alami dilakukan 
atas inisiatif pasar dilakukan pendekatan 
hukum. Kartel yang diakibatkan oleh regulasi 
atau kebijakan dilakukan melalui saran dan 
petimbangan. Di KPPU model pertama ditangani 
oleh Direktorat Penegakan Hukum (DPH). Model 
kedua ditangani oleh Direktorat Kebijakan 
Persaingan (DKP).

Kartel di Lini 2 Tanjung Priok
Tujuan adanya saran dan pertimbangan 

KPPU sangat mulia; menciptakan lingkungan 
persaingan usaha yang sehat. Di antara saran 
dan pertimbangan yang dikeluarkan, saran 
dan pertimbangan dalam penetapan tarif 
di Lini 2 Pelabuhan Tanjung Priok menarik 
untuk dicermati. Pertama, kartel dilakukan 
bertujuan untuk memberi kepastian harga bagi 
konsumen. Kedua, pemerintah selaku pihak 
yang memiliki otoritas untuk menentukan 
harga, menyerahkan wewenangnya kepada 
asosiasi pelaku usaha. Ketiga, fenomena 
kegagalan kartel akibat tidak sepakatnya 
anggota kartel dalam kesepakatan yang dibuat. 
Artinya meski ada kesepakatan, namun tidak 
semua anggota mematuhinya.

Saran dan pertimbangan terhadap 
kesepakatan tarif di Lini 2 Pelabuhan Tanjung 
Priok dilatarbelakangi tingginya biaya pelayanan 
barang dan peti kemas LCL impor. Kesepakatan 
tersebut digagas dan ditanda tangani oleh enam 
asosiasi penyedia dan pengguna jasa seperti 
GAFEKSI, APBMI, INSA, APTESINDO, dan asosiasi 

pengguna jasa; GPEI dan GINSI. Tingginya tarif 
menurut mereka membuat kalangan pengguna 
jasa (shipper) mengeluh. Selain bervariasi, tarif 
yang ditetapkan dalam jasa forwarder dan 
pergudangan juga tidak jelas peruntukannya. 
Mereka sangat merasakan terjadinya high	cost	
economy dalam melakukan impor. LCL atau Less 
Container Load adalah istilah kegiatan ekspor 
atau impor di mana dalam satu kontainer berisi 
lebih dari satu barang.

Ini berbeda dengan Full Container Lead 
(FCL). Dalam FCL, satu kontainer hanya berisi 
satu barang untuk ekspor/impor. Karena milik 
satu orang, semua pengiriman barang sudah 
ditangani secara langsung oleh perusahaan 
pelayaran. Ini berarti barang ekspor/impor 
dengan kapasitas satu kontainer tidak perlu 
dibongkar di pelabuhan. Sebaliknya, barang 
LCL dibongkar dulu. Karena barang tersebut 
milik banyak orang, isi kontainer dibongkar 
di pelabuhan. Di sini ada jasa forwarder, jasa 
bongkar-muat dan jasa pergudangan.

Dalam bisnis ekspor/impor LCL dikenal istilah 
reebate/refund, yaitu kemudahan ekspor yang 
diberikan oleh perusahaan freight	 forwarding	
kepada eksportir. Tujuannya adalah supaya 
eksportir menggunakan jasa perusahaan freight	
forwarding yang berangkutan. Bentuk-bentuk 
reebate/refund yang sering terjadi adalah 
perusahaan freight	 forwarding memberikan 
potongan harga, jasa secara cuma-cuma, 
bahkan memberikan insentif kepada eksportir. 
Untuk menutup biaya yang timbul dalam 
pemberian reebate/refund tadi, perusahaan 
freight	 forwarding mengambil keuntungan 
dari importir yang ada di pelabuhan tujuan. 
Fenomena reebate/refund ini sendiri adalah akibat 
persaingan usaha dalam skala internasional.

Di Indonesia reebate juga terjadi, para 
eksportir diuntungkan dengan adanya reebate, 
namun lain halnya dengan importir. Perusahaan 
freight	 forwarding membebankan biaya 
kerugian akibat reebate tersebut kepada importir 
sehingga posisi importir tidak diuntungkan. 
Adanya reebate inilah yang ditengarai menjadi 
salah satu faktor yang menyebabkan biaya 
impor tinggi di pelabuhan Tanjung Priok. Selain 
itu, kekuasaan perusahaan freight	forwarding 
sebagai perwakilan importir menyebabkan 
mereka bisa menggunakan jasa-jasa tertentu di 
pelabuhan. Misalnya, karena bertindak sebagai 
perwakilan pemilik barang, perusahaan freight	
forwarding bebas menentukan perusahaan 
pergudangan, perusahaan pelayaran, 
perusahaan angkutan, perusahaan bongkar 
muat yang akan dipakai.

Data dari KPU Bea dan Cukai Tanjung 
Priok menunjukkan bahwa volume impor LCL 
bahkan lebih besar dibanding volume impor 
FCL pada periode tertentu. Selengkapnya 
pada tabel di bawah:



1�Edisi 11 n 2008

kebijakan

TAHUN                         VOLUME IMPOR (METRIC TON)
             LCL            FCL      JUMLAH
2005 12,400,615,778.20 11,201,493,405.15 23,602,109,183.35
2006 18,588,983,293.59 15,692,442,470.04 34,281,425,763.62
2007 9,804,498,711.66 13,710,296,059.86 23,514,794,771.52
TOTAL 40,794,097,783.45 40,604,231,935.04 81,398,329,718.49

   Sumber : Bea dan Cukai 

Tabel 1
Perbandingan Volume Impor LCL dan FCL

Sebagai industri yang bersifat monopoli 
alami (natural	monopoly	industry) dan regulated	
industry, semua kegiatan usaha di pelabuhan 
dikelola oleh pemerintah. Karakter industri di 
mana entitas penawaran (suply	entity) terbatas 
dan entititas demand (demand	entity) tidak 
terbatas, peran pemerintah harus kuat. Namun 
dalam fase transisi dari monopoli ke mekanisme  
persaingan, peran pemerintah masih sangat 
penting dan diperlukan. Semua hal yang berkait 
dengan kegiatan usaha di sektor ini diatur, 
dikelola dan diawasi oleh pemerintah. Dalam 
hal jasa penunjang, di sektor jasa pelabuhan 
sudah diberlakukan mekanisme pasar meski 
belum diberlakukan mekanisme persaingan 
sempurna. Jasa forwarding, pergudangan dan 
bongkar muat bagian dari kegiatan usaha jasa 
penunjang.

Saran dan Pertimbangan
Dalam kasus ini KPPU menganalisa 

berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya 
kesepakatan tarif yang dilakukan oleh asosiasi. 
Selain mengkaji struktur industrinya dan 
wewenang pemerintah dalam membuat 
dan regulasi yang mengatur kegiatan 
industri penunjang pelabuhan, KPPU juga 

menganalisa dampak. Dari analisa atas kasus, 
KPPU memberikan saran dan pertimbangan 
agar mekanisme persaingan tetap terjadi. 
Setidaknya dalam kasus ini KPPU memberi 
perhatian tidak hanya tentang persaingan 
melainkan diperkuatnya posisi stakeholder	
termasuk pemerintah untuk meningkatkan 
efisiensi dan daya saing.

Ada  bebe rapa  po in  s a r an  dan 
pertimbangan yang disampaikan KPPU kepada 
Presiden. Pertama, tentang kesepakatan 
tarif yang semula dianggap sebagai solusi 
bagi terjadinya high	 cost	 economy bagi 
para importir bukan jalan keluar yang 
tepat. Sebab kesepakatan tersebut akan 
menguntungkan pelaku usaha yang tidak 
mampu bersaing dalam menawarkan harga 
yang rendah. Dalam jangka panjang langkah 
ini akan menimbulkan inefisiensi. Karena itu 
KPPU meminta agar kesepakatan tarif yang 
dilakukan oleh asosiasi dicabut.

Kedua, sebagai natural	 monopoly	
industry ,  KPPU meminta pemerintah 
untuk menjalankan fungsinya sebagai 
regulator yang salah satu tugasnya adalah 
menetapkan tarif. Dengan wewenang ini, 
KPPU juga mengingatkan pemerintah untuk 

membuat formula tarif dengan tetap tidak 
mengabaikan aspek persaingan usaha yang 
sehat. Disamping bahwa pemerintah juga 
harus mencabut wewenang penetapan harga 
yang dimiliki pelaku usaha. Pemerintah juga 
diminta agar pemerintah menetapkan standar 
kualitas minimum pelayanan. Tujuannya  
adalah agar kinerja jasa dalam melayani 
konsumen meningkat.

Dilihat dari kasus dan solusi yang 
diberikan, saran dan pertimbangan KPPU 
melihat semua kasus dalam perspektif sejauh 
mana regulasi memberi wewenang dalam 
kegiatan usaha. Sebaliknya ketika wewenang 
itu dimiliki, pelimpahan wewenang kepada 
swasta tidak dibenarkan. Penetapan tarif 
apapun latar belakangnya, dianggap sebuah 
penyimpangan oleh dunia usaha. Namun 
KPPU justru meminta pemerintahlah yang 
menerapkannya tanpa harus mematikan 
persaingan. Prinsip tumbuhnya persaingan 
dengan penerapan harga adalah dengan 
menyusun formula layanan. Jadi meski tarif 
yang diterapkan sama, persaingan dapat 
tetap terjadi melalui pelayanan yang diberikan 
oleh masing-masing pelaku usaha. p

Analis	Kebijakan	Persaingan
Direktorat	Kebijakan	Persaingan	
KPPU

Ahmad Kaylani
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Saling Intip Lebih Asyik
Oleh : Dr. Endang Sulistya Rini, SE, MSi

Beberapa bulan terakhir saya dibuat resah dengan 
berita-berita seputar aksi Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha dalam membongkar praktek kartel layanan 
pesan pendek atau biasa disebut SMS (short message 
service). Jangan salah paham dulu, bukannya menolak, 
gebrakan KPPU yang di satu sisi juga membuat resah 
sejumlah operator telekomunikasi Indonesia itu harus 
didukung.

Keresahan saya sendiri berawal dari hitung-hitungan potensi 
kerugian dari tarif SMS yang sudah bertahun-tahun saya 
bayar dengan setia. Jika nantinya terbukti bahwa tarif 

SMS yang sudah saya bayar selama ini yakni  Rp 350 per SMS 
itu adalah hasil kesepakatan antar operator, sementara ongkos 
produksi layanan SMS itu jauh dibawahnya, taruh kata Rp 75 
per SMS seperti hitungan Badan Regulasi Telekomunikasi 
Indonesia, alangkah ruginya saya sebagai pengguna 
setia selama ini. 

Perut saya menjadi mual karena keresahan makin 
menguat setelah membayangkan bahwa semacam 
praktek kartel SMS —jika terbukti— tersebut juga 
terjadi pada segenap barang dan jasa yang lain. Apa 
sih yang tidak mungkin? Aduh, saya jadi curiga, 
jangan-jangan ongkos menjahitkan pakaian yang hampir 
seragam oleh para penjahit di 
Pasar Mayestik, Jakarta, juga 
bukan hasil kompetisi, tapi 
kesepakatan baik formal 
maupun diam-diam. 

Keresahan ini bukannya 
berlebihan. Praktek kartel memang 
menggoda untuk diterapkan para 
pelaku usaha. Dalam catatan saya, praktek 
kartel yang berhasil dibongkar KPPU merambah 
pada berbagai sektor. Sebut saja misalnya praktek 
kartel pasokan garam di Sumatera Utara yang mulai 
dibongkar KPPU tahun 2005 lalu. Praktek kartel 
garam itu terjadi dimana hanya beberapa pemain 
saja yang melakukan pemasokan bahan baku 
garam di Sumatera Utara. 

Ada juga contoh lain yang juga dekat dengan 
kehidupan kita sehari-hari. Pada tahun 2005, 
KPPU pernah mengingatkan potensi adanya kartel 
di sektor kredit perumahan. Sektor itu rawan juga 

dengan praktek kartel misalnya dalam hal penentuan rate. 
Sektor lain misalnya komoditas gula. Dalam hal ini KPPU pernah 
merekomendasikan penghapusan tata niaga gula yang merugikan 
petani dan konsumen pada ujungnya.

Tapi, tidak bijak juga meneruskan keresahan dan kecurigaan 
tersebut. Toh saat ini sudah ada polisi pengawas persaingan 
usaha yang mengantisipasi terjadinya praktek-praktek persaingan 
tidak sehat termasuk kartel itu. Namun yang perlu digarisbawahi 
di sini, keresahan semacam itu mungkin tidak hanya dirasakan 
oleh saya seorang, tapi juga oleh sesama konsumen lain. 
Keresahan khas pihak yang dirugikan. 

Kabar terakhir yang saya dengar, tentu saja, tentang kasus 
kartel tarif SMS yang sudah dibacakan putusannya 18 Juni lalu. 
Yang mengejutkan, ternyata kartel tarif SMS ini sudah terjadi 
sejak tahun 2004! Pada periode ini, harga SMS tidak boleh lebih 
rendah dari Rp 250. Dalam putusannya, KPPU menghukum 

operator XL dan Telkomsel untuk membayar denda masing-
masing dua puluh lima milyar rupiah. Wah, dua puluh 

lima milyar adalah denda terbesar yang tertera 
dalam UU 5/1999! Selain itu, Telkom diperintahkan 
membayar denda delapan belas milyar rupiah, Mobile-
8 lima milyar rupiah, dan Bakrie Telecom empat milyar 

rupiah.
Praktek kartel memang akan merugikan semua 
pihak. Yang pertama menanggung kerugian 

adalah konsumen. Dengan kartel antar 
sejumlah produsen atau pelaku usaha 
yang memonopoli layanan barang jasa, 
tak ada jaminan bahwa harga yang 
dibayarkan konsumen itu rasional. 
Padahal seperti biasanya, harga hasil 
kartel itu jauh lebih tinggi dari yang 
seharusnya. Konsumen sekian lama 
tertipu, terlebih jika pelaku kartel itu 
juga memonopoli informasi.

Selain konsumen, pihak yang akan 
dirugikan oleh praktek kartel ini adalah 

para pelaku usaha yang melakukan 
kartel. Nah, ini yang kadang tidak disadari 

oleh para pelaku itu sendiri. Kerugiannya 
memang tidak dalam waktu dekat, tapi lebih 

pada jangka panjang. Pada awalnya memang 
enak. Bersepakat menerapkan harga yang jauh di 

atas biaya produksi, kemudian menikmati bersama 
segelintir pelaku. 

Tapi awas, praktek ini disadari atau tidak, 
www.gettyimages.com
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biasanya tidak disadari, akan membuat lembek sang pelaku. 
Motivasi untuk bekerja efisien demi  mengoptimalkan 
keuntungan lambat laun akan tergerus, dan bahayanya lagi, 
ketika praktek terbongkar, reputasi hancur, plus ditinggal 
pelanggan. Padahal reputasi adalah aset berharga yang perlu 
waktu lama untuk  membangunnya. Pada akhirnya pelaku usaha 
akan gagap untuk bangkit lagi. 

Percayalah, praktek-praktek tidak terpuji semacam itu pasti 
akan terbongkar. Meski ditutup rapat-rapat, bau duren akan 
tercium juga. Terbukanya praktek itu bisa melalui mekanisme 
formal oleh lembaga pengawas persaingan usaha. Beruntung di 
Indonesia sudah ada KPPU. Selain mengandalkan aksi proaktif 
KPPU, pada satu saat pasti ada pihak yang melaporkan sebuah 
indikasi kartel. 

Ada juga pola lain untuk membongkar praktek itu, yakni jika 
ada pemain baru yang tidak turut gabung dalam jejaring kartel 
tersebut. Jika pemain baru itu tidak dari daerah atau negara yang 
sama, bisa juga dari daerah atau negara lain. Toh dunia sekarang 
dunia hampir tanpa batas. Gelombang persaingan dengan 
pelaku-pelaku usaha negara lain sulit dibendung oleh negara 
dimanapun.

Pemerintah pun diam-diam 
juga menanggung kerugian karena 
praktek kartel ini. Pertama, sebagai 
otoritas yang membina perkembangan 
ekonomi negara, adanya pelaku-pelaku 
berkartel yang tidak biasa bersaing 
tentu bukan hal yang menguntungkan 
untuk perkembangan. Selain itu jelas, 
masyarakat yang diaturnya boros karena 
membayar harga layanan barang dan 
jasa yang sangat tinggi. 

Melihat kerugian-kerugian yang 
disebabkan oleh praktek kartel tersebut, 
pantas saja pemerintah menempatkan praktek itu sebagai target 
sasaran yang perlu diberantas. Undang-undang 5/1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
secara eksplisit melarang praktek kartel seperti ditegaskan dalam 
pasal 11. Selain itu diatur juga dalam pasal lain, semisal pasal 5 
mengenai penetapan harga dan pasal 9 soal pembagian wilayah.

Nah, adanya payung hukum yang kuat itu harusnya 
diimbangi dengan pelaksanaan yang optimal dalam upaya 
pemberantasannya. Namun upaya pemberantasan ini tergantung 
pada asumsi jika semuanya menolak kerugian. Melihat 
peta untung rugi terkait  kartel ini, sudah selayaknya upaya 
pemberantasan suara lebih banyak. Apa pasal? Penanggung 
kerugian terbanyak adalah konsumen yang jumlahnya lebih 
banyak dibanding segelintir pelakunya. Jadi tunggu apa lagi? 

Bersama Kita Bisa
Bicara mengenai upaya pemberantasan kartel, setidaknya ada 

dua pilar utama yang dapat diandalkan, yakni pihak pemerintah 
dan konsumen alias masyarakat. Pelaku usaha dapat diandalkan 
hanya jika sudah timbul kesadaran akan bahaya kartel yang juga 
mengancam dirinya sendiri, dan nurani untuk berusaha secara 
sehat. Ini relatif sulit diukur dan dipertanggungjawabkan karena 
sangat subyektif. Sebab itu peran pemerintah dan konsumen saja 
yang lebih dulu dikedepankan. 

Apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk membongkar 
kartel? Pertama, merevisi peraturan-peraturan yang kadang 
menjadi payung hukum praktek kartel. Selain itu ada langkah 

sederhana yang dapat dilakukan, yakni melakukan penghitungan 
biaya pokok suatu pengadaan barang atau jasa. Langkah ini 
sangat bisa dilakukan mengingat, seperti halnya negara-negara 
lain, Indonesia memiliki lembaga-lembaga yang mengurus 
masing-masing sektor usaha. Sebut saja, dari telekomunikasi, 
transportasi, perdagangan, perindustrian, dan sektor lainnya, 
masing-masing ada departemennya sendiri. 

Biaya pokok itu dapat dihitung dari seluruh komponen-
komponennya sesuai harga pasar  seluruh sektor usaha, 
dan angka inflasi. Selanjutnya, acuan biaya pokok itu 
disosialisasikan ke masyarakat. Dengan demikian masyarakat 
dapat mengetahui sudah pantas belum harga barang dan jasa 
yang dibayarnya. Pelaku usaha pun otomatis akan terkontrol. 
Selama ini pemerintah melalui departemen terkait memang 
sudah melakukannya, semuisal Departemen Perhubungan yang 
menghitung biaya operasi angkutan bus antar kota antar provinsi. 
Hanya, acuan biaya ini secara umum belum diketahui masyarakat 
luas. 

Dalam hal ini, pemerintah tak perlu menentukan tarif karena 
justru akan kontraproduktif dengan semangat efisiensi sebab 

meniadakan ruang kompetisi. Tentu, 
ini tidak berlaku untuk barang dan 
jasa yang menguasai hajat hidup 
orang banyak, dan memang dikuasai 
negara. 

Masih bicara peran pemerintah, 
aksi KPPU tentu sangat diharapkan 
sebagai pihak di  garda terdepan 
pemberantasan praktek kartel 
yang merugikan. KPPU harus cepat 
menindaklanjuti temuan indikasi 
adanya kartel, baik dari pantauan 
sendiri maupun laporan dari publik. 

Lantas setelah pemerintah 
membeberkan acuan biaya pokok pada setiap komoditas, 
masyarakat tetap harus tanggap. Jika ada komoditas yang 
harganya jauh berlebih dengan acuan biaya resmi, masyarakat 
jangan hanya diam. Sikap diam jelas bukan sebuah pilihan untuk 
sebuah perbaikan. Masyarakat harus menindaklanjutinya dengan 
melaporkan indikasi kartel yang berdasar pada penetapan harga 
yang tidak wajar itu. Toh di era keterbukaan sekarang ini banyak 
saluran untuk penyaluran aspirasi. Bisa melalui media massa, 
lembaga konsumen, atau langsung ke komisi pengawas. 

Dari pelaku usaha terkait upaya pemberantasan kartel ini, 
sementara yang dapat diharapkan adalah menggugah kesadaran 
dan nuraninya. Perlu diingatkan terus menerus, bahwa praktek 
ini pada akhirnya akan merugikan, setidaknya melemahkan 
semangat berusaha yang efisien, dan kehancuran reputasi pada 
akhirnya. 

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa melawan praktek 
kartel yang terbukti merugikan harus dilakukan bersama-sama. 
Tulisan ini memang hanya merekomendasikan langkah sederhana 
sekedar untuk menggugah kesadaran perubahan. Langkah-
langkah lain yang lebih canggih masih dapat dielaborasi lagi.

Pada intinya, mari kita hindari jauh-jauh kesepakatan-
kesepakatan ekonomi yang merugikan. Lebih baik saling intip 
saja soal harga barang dan jasa di sekeliling kita,  Pemerintah 
mengintip, demikian juga produsen dan konsumen tentunya. 
Percayalah, ini bakal lebih mengasyikkan dan menumbuhkan 
iklim usaha yang sehat dan menguntungkan semua pihak. p
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Kebijakan Persaingan di ASEAN

Oleh : Deswin Nur & Tim Direktorat 
Kebijakan Persaingan *)

Kebijakan persaingan merupakan 
hal yang cukup baru diterapkan 
secara serius di Indonesia, setelah 

dera krisis ekonomi yang menghadang 
Indonesia pada satu dekade lalu. Perubahan 
tersebut dilakukan melalui pengesahan 
UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 
dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) sebagai motornya. Seiring dengan 
karakter pengawasan yang unik dari sesuatu 
yang baru, pengembangan institusi sangat 
membutuhkan berbagai pengalaman (best	
practices) dari berbagai lembaga persaingan 
usaha sejenis di dunia internasional. Sebutlah 

Jepang dengan Japan Fair Trade Commission, 
Amerika dengan Fair Trade Commission, dan 
Australia dengan Australian Consumer and 
Competition Commission-nya. Di tingkat 
ASEAN, hingga saat ini hanya terdapat 3 
(tiga) negara selain Indonesia yang memiliki 
hukum persaingan usaha, yaitu Singapura 
(Competition Commission of Singapore), 
Thailand (Department of Internal Trade, 
Ministry of Commerce), dan Vietnam (Vietnam 
Competition Administration). 

Berbagai forum internasional tersebut 
berikut temuan yang dihasilkan KPPU 
menunjukkan bahwa permasalahan yang 
dihadapi lembaga persaingan pada umumnya 

sangat subtantif dan kompleks. Hal tersebut 
meliputi kerangka hukum dan kebijakan 
persaingan; dan penetapan tujuan utama, 
prinsip-prinsip, proses, dan pengaturan 
institusi bagi kerjasama/harmonisasi dalam 
pengembangan kemampuan dan kapasitas. 
Secara spesifik, permasalahan yang dihadapi 
dalam pengembangan tersebut meliputi 
kurangnya budaya persaingan di suatu 
negara, sumber daya yang terbatas, hambatan 
birokrasi, hambatan politis, tumpang tindih 
kewenangan antar lembaga persaingan 
dan regulator sektoral, dan kekuasaan 
hukum yang tidak mencukupi. Hal tersebut 
menunjukkan betapa beratnya upaya suatu 
lembaga persaingan dalam menunjukkan 
eksistensinya untuk menciptakan kebijakan 
persaingan yang berdampak positif bagi 
perekonomian negara tersebut.

Menghadapi tantangan tersebut, 
berbagai upaya untuk menjalin koordinasi 
dijalankan melalui berbagai perjanjian 

Di tingkat ASEAN, hingga saat ini hanya terdapat 3 (tiga) negara selain 
Indonesia yang memiliki hukum persaingan usaha, yaitu Singapura 
(Competition Commission of Singapore), Thailand (Department of Internal 
Trade, Ministry of Commerce), dan Vietnam (Vietnam Competition 
Administration).
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bilateral maupun regional, maupun melalui 
organisasi non pemerintah. Di tingkat 
regional kita mengenal ASEAN Consultative 
Forum on Competition (ACFC) yang diinisiasi 
oleh Indonesia dan East Asia Top Level 
Officers Meeting on Competition Policy yang 
diinisiasi oleh Jepang. Lebih lanjut, dengan 
semakin tidak terbatasnya perdagangan 
internasional dan sejalan dengan kesepakatan 
internasional untuk mulai mengurangi 
hambatan perdagangan dan menuju suatu 
sistem pasar internasional yang terbuka, para 
negara anggota ASEAN bersepakat untuk 
membentuk suatu pasar regional yang kuat 
dalam menghadang tantangan internasional 
tersebut. Dalam konteks ini, pembentukan 
ASEAN Economic Community pada tahun 
2015 menjadi hal yang tidak dapat ditunda.

Bagi KPPU, kondisi tersebut membutuhkan 
suatu strategi untuk mengembangkan 
tumbuhnya kebijakan persaingan yang positif 
di Indonesia. Strategi tersebut difokuskan 
kepada dua sasaran, yaitu dalam hal 
penegakan hukum dan peningkatan advokasi 
persaingan. Dalam penegakan hukum, KPPU 
memandang bahwa penegakan hukum 
persaingan yang efektif dalam negara 
berkembang (khususnya ASEAN) adalah 
pemberian prioritas tinggi atas kasus-kasus 
persaingan usaha yang memiliki dampak 
besar atas perekonomian nasional dan atas 
perhatian publik di negara tersebut. Hal ini 
disebabkan karena pada negara berkembang, 
perhatian terhadap hak-hak konsumen 
seringkali terabaikan (misalnya di Indonesia, 
dimana keberadaan Badan Perlindungan 
Konsumen yang belum efektif). Perhatian 
negara di negara tersebut cenderung lebih 
kepada produsen, terutama produsen asing, 

yang terkait dengan upaya peningkatan 
investasi asing di Indonesia. Penegakan 
hukum atas kasus besar akan menunjukkan 
kepada konsumen dan rakyat bahwa masih 
ada lembaga yang berjuang atas kepentingan 
mereka. Strategi kedua adalah peningkatan 
kesadaran publik atas manfaat persaingan, 
advokasi persaingan, dan penegakan hukum 
persaingan yang efektif. Dalam mewujudkan 
hal tersebut, lembaga persaingan harus selalu 
berkomunikasi kepada dan dengan komunitas 
pelaku usaha melalui berbagai media, 
termasuk diantaranya melalui pemberian 
bantuan teknis.

Oleh karenanya, peningkatan hubungan 
kerjasama internasional tentang kebijakan 
persaingan dalam ASEAN merupakan suatu 
hal yang sangat penting dalam mendukung 
upaya KPPU dalam upaya meningkatkan 
kesadaran publik atas persaingan usaha 
yang sehat. Dukungan internasional tersebut 
dapat dilakukan dalam bentuk tukar pikiran 
melalui seminar, lokakarya, dan pelatihan 
internasional serta penyusunan pedoman atas 
kebijakan persaingan sebagaimana digariskan 
dan disepakati dalam upaya pembentukan 
ASEAN Expert Group on Competition (AEGC) 
yang diinisiasi oleh Singapura dan Vietnam. 
Sebagai bagian dari ASEAN Secretariat, AEGC 
akan menjadi salah satu solusi tercepat yang 
disodorkan untuk menjamin terintegrasinya 
kebijakan persaingan usaha di tingkat ASEAN. 

AEGC tersebut ditujukan sebagai forum 
untuk berdiskusi dan berkoordinasi berbagai 
isu mengenai kebijakan persaingan, dengan 
sasaran utama untuk mempromosikan 
lingkungan bisnis yang kompetitif di tingkat 
ASEAN. Dalam konteks kelembagaan tersebut, 
kerjasama antar lembaga persaingan ASEAN 

Kasubdit	Kerjasama	Kelembagaan
Direktorat	Komunikasi	KPPU

ini akan memfasilitasi pertukaran informasi 
diantara anggota ASEAN dalam berbagai 
isu persaingan usaha, seperti penyusunan 
undang-undang dan penegakan hukum. 
Institusi ini juga ditujukan untuk memfasilitasi 
jar ingan antar lembaga persaingan, 
peningkatan posisi dialog dalam berbagai 
kerjasama internasional, meningkatkan 
kesadaran publik atas kebijakan persaingan, 
identifikasi kegiatan yang dibutuhkan dalam 
pengembangan kebijakan persaingan di 
ASEAN, pengembangan pedoman regional 
untuk kebijakan persaingan pada tahun 2010, 
dan memfasilitasi diskusi atas posisi regional 
terhadap negosiasi perdagangan bebas.

Melalui pembentukan kelompok tersebut, 
Indonesia dapat meningkatkan peranannnya 
dengan memberikan bantuan serupa 
kepada negara-negara yang masih belum 
dan dalam proses pembentukan hukum 
persaingannya. Pemberian bantuan tersebut, 
selain merupakan wujud peran serta aktif 
Indonesia dalam pengembangan hukum dan 
kebijakan persaingan internasional, namun 
juga memberikan manfaat atas peningkatan 
status Indonesia (khususnya KPPU) di mata 
internasional. p
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Pendahuluan

A	cartel	is	a	formal	agreement	among	
firms	in	an	oligopolistic	industry.	Cartel	
members	may	agree	on	such	matters	
as	prices,	total	industry	output,	market	
shares,	allocation	of	customers,	allocation	
of	territories,	bid-rigging,	establishment	of	
common	sales	agencies,	and	the	division	of	
profits	or	combination	of	these.2) 

Berbicara mengenai hukum persaingan 
usaha di Asia, Jepang tentu tak bisa 
ditinggalkan. Negara yang mempunyai 

kekuatan ekonomi nomor dua di dunia ini 
telah memiliki hukum persaingan usaha 
semenjak tahun 1947, yang disebut sebagai 
Japan Anti Monopoly Act (JAMA/AMA). 
Keberadaan AMA yang dimaksudkan 
sebagai salah satu cara guna “memulihkan” 
kondisi ekonomi Jepang pasca kekalahan 
dalam Perang Dunia II tersebut, sampai saat 
ini masih menjadi acuan penting dalam 
perekonomian Jepang.

Seperti halnya UU Persaingan Usaha di 
negara lain, AMA juga memiliki tujuan yang 
berprinsip pada larangan praktek monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini 
tertulis dalam Pasal 1 AMA;

“	This	act	by	prohibiting	private	
monopolization,	unreasonable	restraints	
of	trade	and	unfair	trade	practices,	by	
preventing	excessive	concentration	of	
economic	power	and	by	eliminating	
unreasonable	restraint	of	production,	sale,	
price,	technology	and	the	like,	and	all	other	
unjust	restriction	of		business	activities	
through	combinations,	and	otherwise,	aims	
to	promote	fair	and	free	competition,	to	
stimulate	the	initiative	of	enterprises,	to	
encourage	business	activities,	to	increase	
employment,	as	well	as	real	income	levels,	
and	thereby,	to	promote	the	democratic	
and	sound	development	of	the	national	
economy	as	well	as	to	assure	the	interests	
of	consumers	in	general.”

Secara prinsip, AMA memiliki 3 larangan 
dasar, yakni ; (1) private	monopolization, (2) 
cartels	or	unreasonable	restraint	of	trade/
URT  (3) unfair	trade	practices/UTP. Ketiga 
larangan dasar tersebut menjadi kerangka 
dalam memahami AMA, sehingga dalam 
pelaksanaannya, para pihak akan lebih 
mudah menggunakannya sebagai acuan.

Dalam pengaturan URT, bahasan 
yang  mendapatkan porsi signifikan adalah 
bahasan mengenai kartel. Definisi kartel 
pada pasal 2 (6) terdiri dari 2 hal, yaitu: 
(1) conduct, dan (2) perbuatan bersama. 
Dalam AMA perjanjian horizontal dapat 
dikategorikan sebagai URT, sementara 
perjanjian vertikal masuk dalam kategori 
UTP. Hal ini berbeda dengan pemahaman 
Hukum Persaingan di negara-negara 
lain. Dimana URT dapat dilakukan secara 
horizontal dan vertikal. 

Pembuktian kartel tidak dapat hanya 
menggunakan alat bukti langsung, namun 
harus dapat dibuktikan adanya negosiasi 
langsung (pertemuan secara fisik) diantara 
pelaku kartel. Kondisi ini mengakibatkan 
pemeriksaan untuk kasus kartel tidak mudah.

Sejarah Singkat Kartel Di Jepang
Pada abad tujuh belas, Jepang 

mengadopsi politik isolasi atau sakoku. 
Kebijakan ini dimaksudkan untuk menangkal 
pengaruh luar terhadap Jepang, atau 
dengan kata lain, menutup pintu untuk 
kedatangan pihak asing yang ditakutkan 
akan “menjajah Jepang”3). Hal ini bisa 
dilakukan Jepang karena secara mandiri, 
Jepang dapat memenuhi kebutuhan 
dasarnya, terutama kebutuhan akan 
pangan, juga produksi pertanian Jepang 
sedang booming pada masa itu. Dan, salah 
satu akibat dari kebijakan isolasi ini adalah 
keberadaan ekonomis feodal yang berbasis 
pada sistem tuan tanah serta gilda. 

Namun, kebijakan tersebut berubah 
ketika restorasi Meiji pada tahun 1870 terjadi. 
Salah satu nafas dari restorasi Meiji adalah 

Bagaimana Mengatur Kartel 
di Negeri Sakura:

Sebuah Pengetahuan 1)

industrialisasi modern guna bersaing dengan 
negara-negara lain, terutama Amerika dan 
Eropa. Pada masa inilah, kartel digunakan 
pemerintah Jepang untuk mengendalikan 
dampak negatif dari industrialisasi, misalnya 
benturan antar pelaku usaha yang melakukan 
kegiatan bisnis. Bentuk lazim dari kartel 
pada masa tersebut adalah pembentukan 
perkumpulan dagang atau asosiasi industri. Di 
sisi lain, melalui pembentukan asosiasi industri, 
pemerintah Jepang melakukan mobilisasi 
sumber daya swasta guna memenuhi 
kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, kartel/
asosiasi industri juga menjadi alat pemerintah 
untuk penyerapan angkatan kerja. Sebagai 
imbalannya, pelaku usaha mendapatkan 
perlindungan khusus dari pemerintah.

Keberadaan kartel yang diorganisir 
pemerintah tersebut menghasilkan kondisi 
perekonomian yang didominasi oleh sejumlah 
orang/kelompok saja. Kelompok-kelompok 
inilah yang dikenal sebagai zaibatsu atau 
konglomerat. Zaibatsu inilah yang kemudian 
menguasai perekonomian Jepang, dan 
menimbulkan situasi persaingan usaha yang 
tidak sehat. Kondisi ini dimungkinkan karena 
pemerintah Jepang memberikan perlakuan 
khusus kepada zaibatsu.

Ketika Jepang menyerah kepada AS dan 
sekutunya pada Perang Dunia II, tiga hal 
pertama yang dilakukan oleh para pemenang 
perang yang tergabung dalam The Allied 
Occupation Forces (AOF) melakukan 
demokratisasi ekonomi, untuk merekonstruksi 
perekonomian Jepang yang berbasis 
demokrasi. Keberadaan zaibatsu yang sangat 
agresif mengembangkan bisnisnya dianggap 
AS sebagai pemicu agresivitas imperialisme 
Jepang dalam mencari bahan baku industri. 
Di sisi lain, zaibatsu juga menimbulkan efek 
buruk terhadap perekonomian Jepang, 
yang ditandai dengan konsentrasi industri 
pada sekolompok pelaku usaha saja. 
Adapun demokratisasi ekonomi terdiri 
dari; (1) agricultural	land	reform, (2) labor	
legislation, dan (3) the	decentralization	
program	and	enactment	of	the	Antimonopoly	
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Law4). Sebagai langkah lanjutan, (AOF) 
membubarkan zaibatsu, dan memecahnya 
menjadi sejumlah perusahaan, dan kemudian, 
lahirlah AMA pada tahun 1947.

Keberadaan asosiasi industri atau 
perkumpulan usaha yang beranggotakan 
para pelaku bisnis, masih jamak 
dilaksanakan di Jepang. Hal ini tidak 
dilarang di dalam AMA, namun, secara 
gamblang pendefinisiannya diatur secara 
khusus dalam Bagian I pasal 2. 

Pengaturan Tentang Kartel di 
Dalam AMA

Seperti telah disebut diatas, kartel 
secara eksplist telah diatur dalam AMA, 
melalui beberapa pasal. Pada Bagian I 
AMA, pasal 2(6) mengenai URT, diuraikan 
mengenai larangan persekongkolan untuk 
pengaturan harga, produksi, volume, dsb.

The	term	“unreasonable	restraint	of	
trade”	as	used	in	this	act	shall	mean	
such	business	activities,	by	which	any	
entrepreneurs,	by	contract,	agreement	or	
any	other	concerted	actions,	irrespective	
of	its	names,	with	other	entrepreneurs,	
mutually	restrict	or	conduct	their	business	
activities	in	such	a	manner	to	fix,	maintain	
or	increase	prices,	or	to	limit	production,	
technology,	products,	facilities,	or	
customers,	or	suppliers,	thereby	causing,	
contrary	to	the	public	interest,	a	
substantial	restraint	of	competition	in	any	
particular	field	of	trade.

Secara garis besar, pasal URT tersebut 
dapat diklasifikasi menjadi; Pertama, 

kesepakatan di antara sesama pesaing 
usaha untuk menaikkan harga adalah 
syarat/komponen untuk menentukan 
bahwa tindakan tersebut adalah tindakan 
restriksi/pembatasan transaksi yang tak adil. 
Kedua, semua syarat untuk menganggap 
bahwa kartel melakukan transaksi yang 
tak adil terpenuhi sewaktu (para anggota) 
kartel bersepakat (untuk secara bersama-
sama melakukan tindak transaksi tak adil). 
Dengan kata lain, walaupun tindakan 
kartel tidak berpengaruh buruk pada 
harga yang saat ini berlaku atau anggota-
anggota kartel menerapkan tindak transaksi 
tak adil tersebut, maka kartel telah 
melanggar pasal 3 (pelarangan transaksi 
tak adil). Ketiga, mengenai pembuktian 
alasan oleh para anggota kartel untuk 
«tindakan yang bertentangan dengan 
kemaslahatan publik», maka mahkamah 
agung berpendapat bahwa pelaksanaan 
pembuktian tersebut terbatas pada situasi 
darurat dimana pembuktian tersebut 
dianggap perlu. Aturan-aturan tersebut 
diatas ternyata diakui sebagai hal yang 
efektif untuk perkara tindak pidana yang 
dilakukan kartel seperti kesepakatan harga, 
kesepakatan volume, dan tender.

Meskipun sangat dipengaruhi oleh anti	
trust ala Amerika, namun ketika berkenaan 
dengan kartel, ada 3 poin perbedaan antara 
prinsip pelanggaran hukum bagi kartel di 
Jepang dengan prinsip pelanggaran hukum 
anti-trust	act milik Amerika. Yang pertama 
adalah pada anti-trust	act Amerika ada 
pembuktian alasan untuk “tindakan yang 
bertentangan dengan kemaslahatan publik”. 
Yang kedua adalah bahwa pada preseden 

hukum yang saat ini diterapkan ada syarat 
prosentase penguasaan market anggota 
kartel adalah lebih dari pada 50%. Ini adalah 
untuk mengamankan/menjamin keefektifan 
kesepakatan kartel. Di masa depan 
diperkirakan bahwa standar penguasaan 
market anggota kartel akan menurun 
menjadi kurang dari 50%. Yang ketiga, 
mengenai konsultasi tender, perbuatan 
melakukan konsultasi tender secara terpisah 
adalah perbuatan yang tidak melanggar pasal 
3. Untuk suatu transaksi bidang tertentu, 
kesepakatan untuk menetapkan pemenang 
pada suatu tender atau penetapan aturan 
untuk memutuskan pemenang pada 
beberapa tender termasuk dalam perbuatan 
transaksi yang tidak adil. Tetapi penerapan 
hukum bagi konsultasi tender yang dilakukan 
kartel sedikit banyak berbeda dengan 
penerapkan hukum untuk tindakan lain 
oleh kartel. Misalnya, tindakan persepakatan 
harga yang secara otomatis akan membentuk 
market terkait untuk produk yang disepakati 
harganya tersebut. p

1) Ditulis oleh Sholihatun Kiptiyah, dan merupakan 
interpretasi dari bahan Country Focus Training (CFT) 
on Competition Policy pada bulan Maret 2008.

2) Glossary of Industrial Organisation Economics and 
Competition Law, compiled by R. S. Khemani and D. M. 
Shapiro, commissioned by the Directorate for Financial, 
Fiscal and Enterprise Affairs, OECD, 1993.

3) Dalam sejarah Jepang, kisah kedatangan bangsa 
asing yang secara “resmi” direstui adalah kedatangan 
Admiral Perry pada tahun 1853.

4) Mitsuo Matsushita, “ Introduction To Japanese 
Antimonopoly Law,” Yuhikaku, Tokyo, 1990, page 2.

Kepala	Kantor	Perwakilan	Daerah
KPPU	Surabaya

w
w

w
.u

ni
or

b.
co

m

Be
st

 P
ho

to
 C

ol
le

ct
io

n 
20

05



�0 Edisi 11 n 2008

Aksi Edukasi Masyarakat
Dalam Rangka Memperingati 
Hari Lahirnya UU No. �/1���
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999) tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah berjalan selama 
delapan tahun terhitung sejak berlakunya. Peringatan sewindu UU No. 

5/1999 tersebut dijadikan momentum yang tepat untuk mensosialisasikan UU 
No. 5/1999 serta institusi KPPU sebagai lembaga yang diberi amanat untuk 
mengawasi pelaksanaan UU No. 5/1999.

Untuk itu KPPU mengadakan aksi edukasi masyarakat di depan Patung Arjuna 
Kencana (depan Indosat) pada tanggal 5 Maret 2008 pukul 08.00 - 09.30 WIB 
dengan menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai KPPU dan UU No. 
5/1999 dalam bentuk brosur dan berbagai materi publikasi lainnya.

KPPU mengharapkan aksi edukasi masyarakat membantu publik memahami UU 
No. 5/1999 dan ikut berperan serta dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat. 
Dengan terwujudnya persaingan usaha yang sehat di Indonesia akan meningkatkan 
kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam tujuan UU No. 5/1999. Hal itu pula 
yang menjadi slogan KPPU “Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat”.

Foto-foto: Retno Wiranti
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Bagaimana dengan sejumlah permasalahan 
persaingan usaha yang terjadi di Indonesia?  
Merujuk pada potret perkara yang ditangani 

oleh KPPU dan evaluasi dari sejumlah kegiatan 
sosialisasi yang dilakukan oleh KPPU, maka 
diketahui bahwa UU No.5/1999 ternyata belum 
dilaksanakan dengan tepat, tetapi meskipun 
demikian pihak Pemerintah Daerah (Pemda) tetap 
mengedepankan dukungan positifnya terhadap 
keberadaan KPPU dan UU No. 5/1999.

Tercatat, sejumlah kegiatan sosialisasi telah 
dilaksanakan sebagai hasil kerjasama KPPU 
dengan Pemerintah Daerah yaitu di daerah 
Medan (26 Maret 2008), Padang (9 April 
2008), Pangkal Pinang (23 April 2008), dan 
Makassar (30 April 2008). Seluruh kegiatan 
tersebut berdasar pada pertimbangan bahwa 
interaksi antara KPPU dan Pemda perlu 
ditingkatkan untuk mendukung proses belajar 
memahami UU No.5/1999 secara tepat. Selain, 
kerjasama tersebut dimanfaatkan sebagai ruang 
dan kesempatan untuk membuka seluruh 
permasalahan persaingan yang berpotensi 
terjadi di daerah-daerah sasaran.

Permasalahan Persaingan Usaha 
di Tingkat Pemerintah Daerah

Berdasarkan diskusi yang diselenggarakan 
di sejumlah daerah, maka KPPU telah 
berhasil memilah pokok-pokok permasalahan 
persaingan usaha yang berpotensi terjadi 
yaitu sebagai berikut:
1. Te rdapa t  se jumlah  tende r  yang 

menyebabkan terjadinya persaingan 
semu, misalnya karena para peserta tender 
tersebut bersekongkol baik dalam hal 
penawaran dan pemenang telah diatur 
oleh sekelompok pihak.

2. Terdapat sejumlah peraturan yang berbenturan 
dengan peraturan daerah sehingga seringkali 
menimbulkan ketidakpastian hukum pada 
implementasi kebijakan di daerah.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa kunci 

keberhasilan implementasi UU No.5/1999 adalah 
harmonisasi kebijakan persaingan usaha dengan 
kebijakan pemerintah daerah. Jika kondisi ideal 
tersebut tercapai, akan terjadi penciptaan 
iklim usaha yang kondusif yang sejalan 
dengan komitmen KPPU untuk melaksanakan 
penegakan hukum persaingan secara terbuka 
dan reseptif terhadap perubahan.

Memanfaatkan jaringan kerjasama 
untuk mengembangkan pemahaman UU 
No.5/1999 juga dilakukan oleh KPPU bersama 
dengan kalangan akademisi. Kegiatan yang 
sudah dilakukan sejak beberapa tahun 
yang lalu tersebut telah menjadi agenda 
rutin KPPU. Yang terakhir, adalah kerjasama 
antara KPPU dengan Universitas Trunojoyo, 
setelah sebelumnya bekerja sama dengan 
Universitas Mulawarman.

Kinerja UU No.5/1999 dan KPPU tentu 
sudah sangat berkembang jika dibandingkan 
pada tahun 2000, awal pemberlakuan UU 
No.5/1999.  Saat ini, untuk mendukung upaya 
penegakan hukum, KPPU juga menggandeng 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 
seminar-seminar mengenai hukum persaingan 
usaha. Koordinasi dengan lembaga negara 
sekelas KPK didasari pemikiran bahwa dengan 
bernaung di bawah penegakan UU No.5/1999, 
KPPU juga berperan dalam pemberantasan 
korupsi melalui peningkatan kualitas dan efisiensi 
ekonomi daerah sebagai dasar peningkatan 
daya saing bangsa di dunia internasional.

Tentu saja permasalahan persaingan 
usaha tidak hanya terhenti pada persoalan 
tender saja. Meskipun, perkara yang 
ditangani KPPU saat ini masih didominasi 
oleh perkara tender. Menurut laporan yang 
diterima oleh KPPU pada tahun 2008 (data 
sampai dengan bulan Juni 2008), maka 
dari 37 perkara yang ditangani terdapat 
30 perkara yang terkait tender sedangkan 
permasalahan lainnya meliputi diskriminasi, 
kartel dan praktek monopoli.

Memahami akar persoalan suatu masalah persaingan usaha bukanlah 
hal yang mudah. Pernyataan-pernyataan sejumlah pihak di luar 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai bagaimana 
memahami hukum persaingan dapat saja berbenturan dengan esensi 
penegakan hukum itu sendiri. Padahal, sebagaimana dipahami bahwa 
upaya penegakan hukum adalah perangkat utama penyelenggaraan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang memberi 
kepastian bagi setiap orang. Prinsip dasar tersebut sangat mengena 
bagi implementasi UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasilnya, adalah persaingan usaha 
yang sehat dalam setiap kegiatan usaha di Indonesia.

aktifitas
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Bila dicermati, pertumbuhan dunia usaha 
saat ini semakin seru. Perang inovasi 
dan efisiensi kian marak ditemui. Sisi 

baiknya, adalah akibat inovasi dan efisiensi 
maka konsumen semakin memiliki banyak 
pilihan.  Dalam kondisi demikian, pelaku 
usaha tetap diwajibkan untuk mematuhi 
UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
dalam bersaing merebut konsumen. Sementara 
KPPU aktif menangani perkara dan senantiasa 
menghasilkan kajian yang berguna sebagai 

Hubungan antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan media 
terus dibangun dari waktu ke waktu. Meskipun telah diawali sejak beberapa 
tahun lalu dengan penyelenggaraan forum jurnalis rutin bulanan, saat ini 
intensitasnya kian meningkat. Termasuk juga fasilitas yang disediakan oleh 
KPPU bagi para jurnalis yang melakukan tugas peliputan di KPPU. Sejak 
tanggal 12 Maret 2008, di Gedung KPPU telah dibangun Ruang Pers KPPU 
yang tentunya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para jurnalis. 
Sedangkan, untuk akses informasi yang lebih baik ke depannya, juga telah 
dirancang situs KPPU terbaru dengan sajian informasi yang lebih lengkap.

Pada triwulan pertama tahun 2008, 
salah satu perkara yang menyedot perhatian 
publik adalah perkara kartel yang melibatkan 
sejumlah perusahaan telekomunikasi. Perkara 

di KPPU. Masih terkait dengan perkara, bisa 
jadi pelaku usaha yang dituduh melakukan 
pelanggaran UU No.5/1999 mencatatnya 
sebagai pengalaman pahit apalagi jika dalam 
putusan KPPU mereka kemudian dikenakan 
kewajiban membayar denda.

Hanya saja, pada sudut pandang lain, KPPU 
menilai tentu terdapat adanya tarik menarik 
kepentingan antara konsumen dan produsen 
baik besar maupun kecil dalam pengembangan 
inovasi strategi di dunia usaha.  Hal tersebut 
bisa jadi merupakan salah satu persoalan 
yang menyeret pelaku usaha dalam perkara 
persaingan usaha.  Sehingga, pada kondisi 
tersebutlah KPPU wajib mensosialisasikan UU 
No.5/1999 sebagai dasar untuk menciptakan 
iklim persaingan usaha yang sehat di semua 
kalangan, baik pemerintah daerah, akademisi, 
maupun pelaku usaha. p

Andi Zubaida Assaf
(Disarikan	dari	laporan	kegiatan	Subdirektorat	Advokasi)

tersebut sebenarnya telah ditangani sejak bulan 
November tahun 2007 dan saat ini, perkara 
tersebut masih dalam tahap pemeriksaan 
lanjutan sesuai proses penanganan perkara 

Mengasah Kerjasama dengan Media 
untuk Perubahan Perilaku
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referensi utama mewujudkan persaingan usaha 
yang sehat.

Dalam konteks itu, sikap pelaku usaha 
dalam menyikapi keberadaan hukum persaingan 
usaha perlu disoroti. Bagi KPPU, persoalan 
pokok yang dihadapi oleh pelaku usaha adalah 
perubahan perilaku ke arah perilaku bersaing 
sehat. Tindakan pelaku usaha yang bersaing 
sehat menjadi dukungan positif bagi KPPU 
yang menjalankan komitmen penegakan 
hukum dan melakukan advokasi persaingan 
usaha. Jadi, ditengah pertentangan berbagai 
wacana mengenai UU No.5/1999, terbukti 
KPPU mencatat prestasi dalam mengupayakan 
perubahan perilaku di kalangan pelaku usaha.

Seperti tercatat dalam proses penanganan 
perkara dua tahun terakhir adalah terdapat 
tujuh perubahan perilaku pelaku usaha yang 
secara signifikan berperan dalam perwujudan 
iklim persaingan usaha yang sehat di tanah 
air (disampaikan dalam forum jurnalis KPPU, 
tanggal 14 April 2008). Perubahan perilaku 
yang dicermati berupa tidak terdapatnya 
kegiatan pelanggaran dalam kegiatan pelaku 
usaha, semisal perjanjian antar perusahaan yang 
bersifat membatasi dan atau menghilangkan 
persaingan, kegiatan/praktek bisnis yang 
membatasi dan atau menghilangkan persaingan, 
maupun penyalahgunaan kekuatan pasar dan 
atau posisi dominan.

Perubahan perilaku adalah bagian penting 
dari berjalannya suatu perkara di KPPU 

pelaku usaha tersebut.
Jika ditilik lebih jauh lagi maka peran media 

sangat penting bagi segenap pelaksanaan 
tugas dan wewenang KPPU. Sebut saja 
misalnya saat substansi UU No.5/1999 
kurang dieksplorasi dalam pemberitaan 
di media tetapi setelah dicermati ternyata 
media aktif menggarap kasus-kasus yang 
berpotensi menyebabkan persaingan usaha 
tidak sehat. Jadi, dalam kondisi ini, KPPU perlu 
menghadirkan peran kehumasan yang lebih 
intensif. Peran kehumasan tersebut selain 
dapat meningkahi terjadinya informasi yang 
tidak seimbang, tetapi juga menjadi jalan 
agar KPPU tidak terkesan jalan sendiri dalam 
mendukung pemerintah melalui pelaksanaan 
tugas dan wewenangnya. p

Andi Zubaida Assaf
(Disarikan	dari	rangkaian	kegiatan	Forum	Jurnalis	KPPU)

Andi Zubaida Assaf
Kasubdit	Advokasi
Direktorat	Komunikasi	KPPU

berdasarkan Peraturan Komisi No. 1 Tahun 
2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di 
KPPU. Perilaku pengusaha yang pro-persaingan 
sama perannya dengan perilaku pengusaha 
yang semula anti persaingan lalu kemudian 
mematuhi putusan KPPU atas pelanggaran 
yang terjadi.  Sikap demikian merupakan prestasi 
bagi penegakan hukum persaingan usaha dan 
sinyalemen positif dari pelaku usaha terhadap 
penciptaan iklim usaha yang sehat.

Realitas tersebut berkaitan dengan sifat 
penerimaan media terhadap kinerja KPPU.  
Pemberitaan yang akurat mengenai kinerja KPPU 
merupakan proses awal dari upaya menggiring 
opini publik untuk mengubah perilaku ke ranah 
persaingan usaha yang sehat. Tetapi, sinergi 
KPPU dengan media bukan tanpa tantangan. 
Masih banyak gagasan dan penilaian dari pihak 
luar yang pada intinya menekan pemberitaan 
positif tentang KPPU.

Dari uraian di atas terdapat substansi 
penting yang merupakan dukungan positif 
bagi KPPU. Dalam konteks perubahan perilaku 
dan kepatuhan hukum maka peran media 
dalam pemberitaan tentang KPPU patut dipuji. 
Kesadaran untuk tidak melakukan segala 
bentuk praktik usaha yang dapat merusak 
iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia 
tentu tidak mudah diwujudkan. Apalagi 
selama ini sudah menjadi rahasia umum 
bahwa perilaku anti persaingan cenderung 
terjadi dengan argumen strategi bisnis dari 
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KPD BALIKPAPAN

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.

Memasuki bulan ketiga di tahun 2008 ini, masih banyak 
kekurangan yang terdapat dalam diri Kantor Perwakilan 
Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Balikpapan 

(KPD KPPU Balikpapan), sehingga mengevaluasi kegiatan-kegiatan 
sebelumnya pun perlu dilakukan sebagai bahan pembelajaran untuk 
mendukung pelaksanaan tugas KPPU. Selama 2 bulan ini telah 
dilakukan berbagai kegiatan yang menyangkut penegakan hukum, 
kebijakan persaingan, komunikasi, dan administrasi yang telah 
menjadi pendukung pelaksanaan tugas KPPU di Kalimantan.

Dalam penegakan hukum, KPD KPPU Balikpapan melakukan 
koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur mengenai 
permintaan dokumen dalam rangka pelaksanaan monitoring tentang 
Dugaan Pelanggaran UU No. 5/1999 Berkaitan dengan Persekongkolan 
dalam Proses Tender Pengadaan Alat MRI di RSUD Dr. Kanujoso 
Djatiwibowo Tahun Anggaran 2006.

Untuk penanganan pelaporan, KPD KPPU Balikpapan memfasilitasi 
Tim dari KPPU Pusat untuk melaksanakan klarifikasi terhadap adanya 
Laporan tentang Dugaan Pelanggaran UU No. 5/1999 Berkaitan dengan 
Persekongkolan dalam Proses Tender Peningkatan Ruas Jalan Poros/
Penghubung Beras Jiring ke UPT Binongan Kabupaten Paser di Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur TA 2007. KPD 
KPPU Balikpapan juga melaksanakan klarifikasi terhadap laporan-laporan 
yang masuk yang pada akhirnya akan dituangkan dalam sebuah resume 
laporan. Klarifikasi yang dilakukan yaitu terhadap adanya Laporan tentang 
Dugaan Pelanggaran UU No. 5/1999 Berkaitan dengan Persekongkolan 
dalam Proses Tender Rehab SMK 4 Jl. KH. A. Dahlan di Dinas Pemukiman 
dan Pengembangan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2007.

KPD KPPU Balikpapan saat ini masih membantu KPPU Pusat 
dalam hal penanganan perkara. Pada tangal 17-19 Maret 2008 
dilakukan Pemeriksaan Lanjutan dalam Perkara No. 30/KPPU-L/2007 
mengenai Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang 

Persekongkolan dalam Proses Tender Pelelangan Umum Pembangunan 
dan Pemeliharaan di Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Tahun 
Anggaran 2007, Kalimantan Barat. Selain itu, pada tanggal 21-22 
April 2008 dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan dalam Perkara No. 
17/KPPU-L/2008 mengenai Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 
5/1999 Berkaitan dengan Proses Tender Pengadaan Perlengkapan Alat 
Pemadam Kebakaran Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2007.

Untuk kegiatan monitoring putusan, KPD KPPU Balikpapan 
melakukan Kegiatan Litigasi Upaya Hukum Eksekusi Perkara KPPU No. 
02/KPPU-L/2007 mengenai Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 
Berkaitan dengan Persekongkolan dalam Proses Tender Pengadaan 
Peralatan Gizi Tahun 2006 di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda. 
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2008 dengan mendatangi 
Kantor Pengadilan Negeri Samarinda. 

Dalam kebijakan persaingan, KPD KPPU Balikpapan memfasilitasi 
kegiatan diskusi dalam rangka Kajian terkait Pengelolaan Terminal Kargo di 
Bandar Udara Internasional Sepinggan Balikpapan yang dilaksanakan pada 
tanggal 5-6 Maret 2008 yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dan 
pandangan dari para stakeholder. Diskusi lain yang juga difasilitasi yaitu 
diskusi dalam rangka Pembahasan Sektor Ketenagalistrikan di Propinsi 
Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 Maret 2008 yang 
bertujuan untuk menggali informasi dalam upaya mengkaji isu persaingan 
usaha di sektor ketenagalistrikan di propinsi Kalimantan Timur.

Dalam komunikasi, KPD KPPU Balikpapan memfasilitasi Workshop 
Hakim Pengadilan Negeri Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh 
GTZ-ICL (Implementation of Competition Law) bekerjasama dengan KPPU 
dan Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2008 bertempat di Comfort 
Hotel Sagita Balikpapan. Selain itu, KPD KPPU Balikpapan juga mengadakan 
audiensi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Balikpapan untuk 
mendapatkan masukkan mengenai tema/topik dari seminar persaingan 
usaha untuk lembaga publik yang akan diadakan di Balikpapan. 

Dalam administrasi, untuk meningkatkan kinerja kantor perwakilan 
daerah sebagai pendukung pelaksana tugas KPPU, dilakukan rapat 
koordinasi teknis Sekretariat KPPU Pusat dengan Kantor Perwakilan 

KPD BALIKPAPAN

KPD MEDAN

KPD BATAM

KPD SURABAYA
KPD MAKASSAR
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KPD SURABAYA

Sejalan dengan adanya pelimpahan  tugas dan kewenangan untuk 
melakukan klarifikasi laporan, monitoring pelaku usaha, kajian 
struktur industri, serta evaluasi kebijakan pemerintah dengan 

tetap berkoordinasi dengan kantor pusat tentunya, KPD Surabaya 
telah melakukan beberapa aktivitas berkaitan dengan hal tersebut.

Penegakan Hukum
KPD Surabaya menindaklajuti laporan mengenai adanya dugaan 

monopoli impor bahan baku shuttlecock. Kami mengundang beberapa 
produsen shuttlecock di Surabaya dan Malang untuk dimintai keterangan 
dan informasi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 
1999. Laporan mengenai dugaan monopoli impor bahan baku shuttlecock 
tersebut, merupakan salah satu dari sedikit laporan di wilayah operasional 
KPD Surabaya yang tidak berkaitan dengan permasalahan tender. Seperti 
telah diketahui bersama bahwa sebagian besar laporan yang masuk di 
KPPU adalah mengenai dugaan persekongkolan tender, dan hal tersebut 
juga berlaku pada laporan-laporan yang masuk di KPD Surabaya. 

Selain proses klarifikasi, KPPU mengadakan monitoring penetapan di 
wilayah operasional KPD Surabaya, yaitu tentang penetapan KPPU Nomor 
85/PEN/KPPU/XII/2007 terhadap PT. PLN Distribusi Jawa Timur. Hasil dari 
monitoring tersebut, PT. PLN Distribusi Jawa Timur menerima penetapan 
KPPU dan telah membayar denda sebesar 1 milyar rupiah.

Dalam rangka kegiatan monitoring, di wilayah KPD Surabaya 
diadakan kegiatan monitoring tentang kegiatan perdagangan dan 
distribusi kacang kedelai di Indonesia, dan monitoring terhadap dugaan 
pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tentang dugaan diskriminasi harga 
serta integrasi vertikal dalam pendistribusian wire	rod (bahan baku kawat 
dan paku) terkait dengan industri paku dan kawat paku di Indonesia.

Sedangkan laporan dari Surabaya yang pada saat ini telah menjadi 
perkara yang ditangani oleh KPPU adalah perkara No. 2/KPPU-L/2008, 
tentang dugaan pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999 berkaitan 
dengan Dugaan Diskriminasi terkait Pemberian Hak Pengelolaan Reklame 
Di Lokasi Outdoor Bandara Internasional Juanda Surabaya. Pada saat ini 
perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan lanjutan.

Kebijakan Persaingan
Sebagai upaya untuk memperoleh data mengenai perkembangan 

kebijakan pemerintah di daerah, KPD Surabaya telah mengirimkan surat 
kepada masing-masing Gubernur, yaitu Gubernur Jawa Timur, Bali, 
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintah propinsi 
telah menanggapai permintaan tersebut, dengan mengirimkan list 
kebijakan pemprov dimaksud dari tahun 1997-2007.

Berkaitan dengan kegiatan kajian dari Direktorat Kebijakan Persaingan, 
tim dari Direktorat Kebijakan Persaingan dalam rangka mengumpulkan 
informasi sekaligus menggali informasi dalam kaitannya dengan kegiatan 
kajian sektor industri terkait dengan fenomena kenaikan harga impor kedelai. 
Guna memperoleh informasi yang dibutuhkan, tim kajian mengadakan 
diskusi dengan beberapa pihak terkait, yaitu Primkopti ”Bangkit Usaha”, 
Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur, dan Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Propinsi Jawa Timur. Selain kegiatan kajian tentang kedelai di 
wilayah Jawa Timur juga dilakukan kegiatan kajian mengenai beberapa isu, 
diantaranya adalah industri ritel. Tim dari Direktorat Kebijakan Persaingan, 
dalam rangka mengumpulkan informasi sekaligus menggali informasi dalam 

kaitannya dengan 
kegiatan evaluasi 
dan kajian dampak 
kebijakan persaingan 
usaha dalam industri 
ritel. Guna memperoleh 
i n f o r m a s i  y a n g 
dibutuhkan, tim kajian 
mengadakan diskusi 

dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur. Yang 
menjadi fokus kajian dalam kegiatan ini adalah isu persaingan usaha di sektor 
ritel pasca dikeluarkannya Perpres No. 112 tahun 2007 tentang Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, serta 
Peraturan Daerah sebagai peraturan turunan dari proses tersebut.

KPD Surabaya juga menerima kunjungan tim dari Direktorat Kebijakan 
Persaingan, dalam rangka mengumpulkan informasi sekaligus menggali 
informasi dalam kaitannya dengan kegiatan kajian dampak kebijakan 
pemerintah dalam industri susu. Guna memperoleh informasi yang 
dibutuhkan, tim kajian mengadakan diskusi dengan Dinas Peternakan 
Propinsi Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jawa 
Timur, PT Nestle dan PT Greenfield. Disamping melakukan kegiatan 
kajian kebijakan, tim dari Direktorat Kebijakan Persaingan juga melakukan 
kegiatan evaluasi putusan dan saran pertimbangan KPPU, yaitu Putusan 
No.7/KPPU-L/2001 tentang Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor dari 
Australia dalam Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di 
Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000 serta saran dan 
pertimbangan yang dikeluarkan terkait dengan putusan tersebut yang 
ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur.

Komunikasi
Kesadaran masyarakat di Jawa Timur khususnya Surabaya tentang 

persaingan yang sehat, dapat dilihat dari pengetahuan tentang peran 
KPPU sebagai lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi  
persaingan usaha. Pada 10 April 2008 Radio Suara Surabaya (Radio SS) 
mengadakan acara “on air” KPD KPPU Surabaya dengan wawancara 
melalui telepon tentang fenomena kelangkaan gas elpiji dikaitkan 
dengan isu adanya penimbunan. Dalam kesempatan tersebut 
disampaikan bahwa KPPU perlu mendalami isu tersebut apakah terkait 
dengan masalah persaingan usaha atau masalah hukum lainnya. 

Selain itu perkara yang sedang ditangani oleh KPPU juga 
mendapat sorotan dari media massa. Pada tanggal 29 April 2008 KPD 
KPPU Surabaya membuat advokasi di koran Jawa Pos “KPPU Periksa 
Reklame Juanda”. Dalam kesempatan itu kami sampaikan bahwa 
perkara reklame Juanda ini telah berjalan cukup lama dan saat ini telah 
mencapai tahap pemeriksaan lanjutan. Selain itu kami sampaikan sikap 
perusahaan pemegang SPK yang kurang kooperatif, karena selalu 
mangkir ketika dipanggil dengan berbagai macam alasan. 

Terkait dengan praktek usaha yang bertentangan dengan UU 
No.5 Tahun 1999,  30 April 2008 kami menerima saudara pelaku 
usaha  untuk berdiskusi tentang posisi kasus yang sedang dihadapi 
perusahaannya. Dalam diskusi tersebut dijelaskan bahwa perusahaan 
pelaku usaha tersebut merupakan distributor dari merek alat-
alat listrik, dimana principal mengajak para distributornya untuk 
bersepakat menjual barang yang diproduksinya dengan potongan 
harga maksimal yang ditentukan dan disepakati besarannya.  Dari isi 
diskusi tersebut diketahui indikasi adanya pelanggaran terhadap pasal 
8 Undang-undang No.5 Tahun 1999. dengan mengetahui bahwa 
kesepakatan tersebut dapat melanggar peraturan yang ada, pelaku 
usaha tersebut berkomitmen untuk keluar dari kesepakatan tersebut 
dan bersedia memberikan informasi terkait permasalahan ini. p
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Daerah KPPU pada 13-14 Maret 2008. Disamping itu, pada tanggal 
17-19 Maret 2008 diadakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 
yang diselenggarakan di Wisma Perindustrian, Cisarua, Bogor, yang 
bertujuan untuk meningkatkan potensi dari para pegawai demi 
memaksimalkan pelaksanaan tugas KPPU. p
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aktifitas KPD

KPD MEDAN

Dalam rangka melakukan kegiatan guna mengimplementasi 
program kerja berdasarkan pada Visi dan Misi KPPU secara 
umum serta Visi dan Misi KPD secara khusus yang diuraikan 

dalam Rencana Kerja KPD KPPU Medan tahun 2007 serta berdasarkan 
pasal 103 ayat (1) jo pasal 104 Keputusan KPPU Nomor 160/KEP/KPPU/
VIII/2007, KPD memiliki tugas dalam wilayah kerjanya untuk: 
a. menjalankan tugas pokok dan fungsi administrasi Sekretariat 

Komisi di daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Direktur Eksekutif; 

b.  mendukung teknis operasional dan admintratif pelaksanaan tugas 
dan wewenang Komisi di daerah.
Dalam rangka penegakan hukum persaingan, KPD Medan 

melakukan klarifikasi dan penelitian laporan dugaan pelanggaran UU 
No. 5 Tahun 1999 dalam pengadaan pada satuan kerja BRR-Aceh Nias, 
selain kegiatan klarifikasi dan penelitian laporan KPPU KPD Medan 
juga sedang menangani dua perkara, yaitu pada tanggal 4-6 Maret 
2008 dilakukan pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 12/KPPU-
L/2008 mengenai persekongkolan tender dalam pembangunan rumah 
dinas bupati dan wakil bupati Kabupaten Humbang Hasundutan serta 
melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara Nomor 04/.
KPPU-L/2008 tentang persekongkolan tender pengadaan O2 analyzer 
pada PT PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Utara.

Pengadaan barang dan jasa atau lebih dikenal dengan tender, 
dikenal sarat dengan korupsi dan praktek usaha yang tidak sehat 
yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan menimbulkan 

ketidakpastian dalam dunia usaha. Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) KPD Makassar pada tahun 2007 menerima sebanyak 58 
perkara terkait dengan permasalahan tender atau 86% dari total 69 
laporan/tembusan yang masuk. Pada tahun yang sama, KPPU pusat 
mengeluarkan sebanyak 15 putusan terkait dengan tender dimana 13 
putusan atau 86 % dinyatakan terbukti melanggar UU No. 5/999. Hal 
ini menunjukkan banyaknya praktek tender yang bermasalah.

Jamak terjadi dimana panitia tender melakukan mark-up jumlah 
pagu anggaran tender barang atau jasa hingga lebih dari 20% dari 
harga sebenarnya. Spread harga mark-up ini yang kerap menimbulkan 
kebocoran dana dan korupsi. Laporan Bank Dunia (Country 
Procurement Assesment Report)1 menyatakan bahwa kebocoran 
dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berkisar antara 10-50 
persen, terutama di sektor konstruksi. Menurut begawan ekonomi 
Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo, kebocoran dana pengadaan 
barang/jasa pemerintah dapat mencapai 30-50%2 .

Nota Kesepahaman KPPU dan KPK
Perbaikan sistem tender mutlak diperlukan untuk meminimalisir 

kebocoran dalam anggaran keuangan negara. untuk itu tidak hanya 
mekanisme persaingan usaha yang diperlukan, tetapi juga mekanisme 
pemberantasan korupsi. Menyadari hal ini, pada tanggal 6 Februari 
2006, KPPU telah menjalin kerjasama dan  koordinasi dengan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tertuang dalam Nota Kesepahaman 
tentang Kerjasama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk mensosialisasikan nota kesepahaman tersebut KPPU dan 
KPK menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bersama di beberapa kota 
di Indonesia, termasuk diantaranya kota Makassar. Kegiatan sosialisasi 
KPPU dan KPK diselenggarakan di Makassar pada tanggal 30 April 
2008, bertempat di Hotel Santika Makassar dengan tema “Upaya 
Perbaikan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah”. Seminar 
tersebut dibuka oleh Bpk. Didik Akhmadi, selaku Komisioner KPPU dan 
kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Gubernur Propinsi 
Sulawesi Selatan, Bpk. Agus Arifin Nu’mang. Sedangkan yang menjadi 
pembicara dalam menyampaikan materi adalah Bpk. Didik Akhmadi, 
Kepala Kantor KPD Makassar Sdr. Dendy Rahmat Sutrisno, dan Bpk. 
Syamsa Ardisasmita dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta 
moderator Sdri. Andi Zubaida Assaf (Kasubdit Advokasi).

Seminar yang dihadiri oleh ± 130 peserta kalangan Instansi 
Pemerintah dan aparat penegak hukum, pelaku usaha dan asosiasi 
pengusaha, serta akademisi ini membahas tentang materi permasalahan 
persaingan usaha yang terkait dengan kebijakan pemerintah daerah, 

yang dibawakan oleh 
Bpk. Didik Akhmadi, 
dan permasalahan 
persaingan usaha 
yang terkait dengan 
t i n d a k  p i d a n a 
korupsi, dibawakan 
oleh Bpk. Syamsa 
Ardisasmita. 

Pada sesi tanya 
j awab,  sebag ian 

peserta menanyakan tentang bagaimana memasukkan laporan 
ke KPPU ataupun KPK. Selain itu juga ditanyakan tentang kiprah 
KPPU KPD Makassar, termasuk permasalahan taksi bandara di 
bandara Hasanuddin. Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut 
KPPU menjelaskan tentang tata cara pelaporan ke KPPU dan proses 
penanganannya. Terkait dengan masalah taksi bandara Hasanuddin, 
KPPU menginformasikan bahwa per bulan April 2008, PT. Angkasa 
Pura I Bandara Hasanuddin telah membuka pengelolaan taksi bandara 
yang selama ini dimonopoli oleh Kopsidara kepada beberapa operator 
taksi lain.

E-Procurement
Pada kesempatan ini KPK juga mensosialisasikan model pengadaan 

e-procurement. yang merupakan model pelaksanaan kegiatan tender 
dengan menggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi (ICT) dalam 
pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk meningkatkan transparansi, 
akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi yang lebih besar. Beberapa tender 
yang telah menggunakan model ini antara lain adalah:
• Tender Jalan Manukan Kulon, dengan HPS sebesar Rp 2,30 Milyar 

dan diikuti oleh 46 peserta. Tender ini kemudian dimenangkan 
dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,30  Milyar.

• Tender Jalan Akses Benowo, dengan HPS sebesar Rp 5,88 Milyar 
dan diikuti oleh 38 peserta. Tender ini kemudian dimenangkan 
dengan nilai kontrak sebesar 3,58  Milyar.
Melihat tender e-Procurement yang dapat menjaring lebih 

banyak peserta dan menghasilkan tender yang efisien dari sisi biaya, 
maka ada baiknya e-Procurement digunakan dalam setiap tender 
pemerintah. KPPU sebagai salah satu komisi negara yang juga 
berwenang dalam menangani masalah tender, perlu ambil bagian 
dalam mensosialisasikan model e-Procurement kepada pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat. p
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KPD MAKASSAR

1) www.perbendaharaan.go.id/perben/modul/terkini/index.php?id=1496
2) Presentasi Prof. DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA, Makassar 30 April 2008.
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aktifitas KPD
KPD BATAM

Kantor Perwakilan Daerah Batam adalah salah satu perpanjangan 
tangan KPPU dalam memerangi praktek persaingan usaha tidak 
sehat. Dalam upaya tersebut, KPD Batam saat ini tengah menangani 

9 (sembilan) laporan dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 
1999, yang diantaranya berkaitan dengan Tender Pengadaan Naskah 
Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional se-Propinsi 
Kepulauan Riau Tahun Pelajaran 2007/2008 oleh Dinas Pendidikan Propinsi 
Kepulauan Riau, Dugaan Persaingan Tidak Sehat di Industri Galangan Kapal 
(shipyard)	Batam dan Dugaan Persaingan Tidak Sehat dalam Proses Lelang 
Rehab Gedung Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.

Selain itu, kami juga menangani 6 (enam) perkara persaingan usaha 
yang antara lain adalah mengenai persaingan usaha tidak sehat dalam 
jasa pelayanan taksi di kota Batam dan mengenai pengelolaan air bersih 
oleh PT Adhya Tirta Batam. KPD Batam juga menangani monitoring 
pelaksanaan putusan KPPU pada beberapa kasus persaingan usaha, 
yaitu putusan perkara No. 19/KPPU-L/2005 tentang pelaksanaan tender 
pengadaan Gamma Ray Container Scanner di Pelabuhan Batu Ampar, 
Pulau Batam, yang saat ini berada dalam tahapan kasasi di Mahkamah 
Agung. Putusan lain yang pelaksanaannya tengah diawasi oleh KPD 
Batam adalah putusan perkara pemblokiran terhadap SLI 001 dan 008 
oleh PT Telkom, putusan perkara No. 14/KPPU-L/2007 tentang tender 
Multi Years, serta monitoring perubahan perilaku dalam jasa pelayanan 
taksi di Pekanbaru yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II Cabang 
Pekanbaru Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II.

Dalam rangka harmonisasi kebijakan persaingan, saat ini KPD 
Batam berkoordinasi dengan Direktorat Kebijakan Persaingan 
untuk melakukan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah terkait 
dengan industri timah di Propinsi Bangka Belitung, kami tengah 
mengumpulkan data dan informasi serta menjadwalkan pertemuan 
dengan instansi terkait untuk berdiskusi lebih lanjut.

KPD Batam juga membantu pelaksanaan seminar persaingan 
usaha dalam rangka sosialisasi UU No. 5 Tahun 1999 di Bangka 
Belitung, seminar tersebut dihadiri oleh instansi pemerintah terkait 
dan kalangan pelaku usaha di Propinsi Bangka Belitung, yaitu 
Sekretaris Daerah Propinsi Bangka Belitung, Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan dan Biro Perekonomian, Kadin Propinsi Bangka 
Belitung, Kadin Bangka Selatan, Kadin Belitung Timur, Kadin Kota 
Pangkal Pinang, Kadin Kabupaten Bangka, dan asosiasi pengusaha. 
Kesimpulan seminar tersebut adalah sebagai berikut:
• Keselarasan antara Undang-undang dan peraturan/kebijakan daerah 

sangat diperlukan, untuk itu diperlukan pemahaman yang sama 
antara lembaga terkait agar terdapat kepastian hukum yang sama.

• Penegakan hukum persaingan usaha harus melahirkan kepastian 
berusaha.

• Laporan dapat disampaikan kepada KPPU melalui perwakilan 
daerah KPD Batam. p

Tanggal 19 Maret 
2008, di PN Medan 
j u g a  d i b a c a k a n 
putusan majelis hakim 
tentang pemeriksaan 
perkara keberatan 
atas putusan KPPU 
Nomor  05 /KPPU-
L/2007 tentang tender 
penge rukan  a l u r 

pelabuhan Belawan yang dibacakan oleh ketua majelis hakim yaitu 
Leonardus Sibarani, SH bahwa pelawan I (PT. Pelindo) dan pelawan II 
(PT Rukindo) tidak terbukti melanggar pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 
tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 
dan membebankan biaya perkara ini kepada terlawan (KPPU).

Selain itu untuk terus meningkatkan pemahaman kepada seluruh 
stakeholder KPPU, maka KPD Medan yang mempunyai tiga wilayah 
kerja yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Nangroe Aceh terus 
melakukan kegiatan sosialisasi mengenai UU No. 5 Tahun 1999 
tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 
sehat. Diantaranya adalah Seminar Persaingan Usaha “Menutup 
Celah Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Barang dan Jasa” 
bertempat di Hotel Tiara Medan. Acara seminar tersebut dibuka oleh 
Gubernur Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Drs. Kasim Siyo selaku 
Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Propinsi Sumatera Utara. Selaku 
pembicara di dalam seminar ini adalah Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec 
(Komisioner KPPU), Kurnia Sya’ranie, SH. MH (Direktur Eksekutif KPPU) 
dan Dr. Ir. Jonner Napitupulu (wakil ketua Kadin Sumatera Utara). Di 
dalam seminar ini sekaligus launching atau peresmian kantor baru 
KPPU KPD Medan yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 9A oleh wakil 
ketua KPPU Prof. Dr. Tresna P Soemardi.

KPD Medan juga mengadakan Seminar Persaingan Usaha 
”Prinsip-Prinsip Hukum Persaingan Usaha Menurut UU No. 5 Tahun 
1999” yang dihadiri perwakilan seluruh dinas propinsi Sumatera 
Barat, perwakilan pengusaha dan asosiasi Sumatera Barat, serta 
akademisi dari Universitas Andalas. Pembicara di dalam seminar ini 
adalah Ir. Erwin Syahril (Kepala KPPU KPD Medan), akademisi dar    
i Universitas Andalas serta perwakilan dari Biro Ekonomi Propinsi 
Sumatera Barat.

Pada kegiatan harmonisasi kebijakan pemerintah dengan 
hukum persaingan, KPPU KPD Medan bersama tim EKP dari pusat 
mengadakan kajian mengenai RUU lalu lintas. Diskusi ini dihadiri 
oleh narasumber dari Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara 
serta Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Sumut. Maksud dari diskusi 
ini adalah untuk menerima masukan dari kedua narasumber untuk 
penyempurnaan serta berdiskusi mengenai poin-poin di dalam setiap 
pasal RUU lalu lintas tersebut yang berpotensi untuk melanggar UU 
No. 5 Tahun 1999.

KPPU KPD Medan bersama tim EKP dari pusat juga melakukan 
evaluasi kebijakan pemerintah daerah terkait dengan peraturan daerah 
Kabupaten Mentawai No. 16 Tahun 2002 mengenai pembentukan 
Mentawai Marine Tourism Association (MMTA) di Mentawai Sumatera 
Barat dengan Kasubdis Bina Usaha Program Pariwisata yaitu Bapak 
Rielmy Saleh mengenai masalah Perda No. 16 Tahun 2002 perda 
Sumatera Barat yaitu hanya lima perusahaan yang diperbolehkan 
mengelola pariwisata di Kepulauan Mentawai (MMTA) yang diduga 
berpotensi melanggar UU NO. 5 Tahun 1999. Tetapi hal itu dibantah 
oleh Kasubdis Bina Program Dinas Pariwisata propinsi Sumatera Barat, 
dimana semua perusahaan diperbolehkan untuk mengelola pariwisata 
di Kepulauan Mentawai. p
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(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan 
pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan 
harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus 
dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar 
bersangkutan yang sama.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
tidak berlaku bagi:
a.  satu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha 

patungan; atau
b. satu perjanjian yang didasarkan undang-undang 

yang berlaku.

Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999


