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A

SEAN tengah menghadapi realitas baru. Dulu,
saat Deklarasi Bangkok ditandatangani tahun
1967, cita-cita ASEAN terbilang sederhana. Saat
itu hampir semua negara-negara ASEAN baru lepas
dari lilitan persoalan dalam negeri. Wajar jika menjaga
stabilitas keamanan dan menghormati kedaulatan
masing-masing negara menjadi kebutuhan dasar saat
itu. Kini, ASEAN dengan realitas baru adalah buah dari
semangat awal, dan sekaligus bukti bahwa tidak ada
pertumbuhan tanpa stabilitas. Disinilah posisi ASEAN
telah memainkan peran yang signifikan.
Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk
terbesar dan wilayah paling luas jelas tidak bisa diabaikan
dan bahkan sangat menentukan stabilitas kawasan
yang terkadang diusik dengan konflik wilayah negara
masing-masing anggotanya. Kini ketika keindahan Bali
menjadi saksi para pemimpin otoritas persaingan ASEAN
menegaskan kembali komitmennya membangun ASEAN
Economic Comunity (AEC) pada tahun 2015 inilah
realitas baru yang sesungguhnya. Jika Deklarasi Bangkok
44 tahun yang lalu berbuah pertumbuhan yang sangat
signifikan, apakah konferensi yang dilangsungkan di Bali
akan menghasilkan buah yang sama?
Bisa jadi berbeda sebab realitas yang baru ini,
selain ekonomi, juga telah menghasilkan fenomena
yang berbeda sama sekali. Salah satunya adalah isu
tentang kebijakan persaingan. Ketika para pemimpin
ASEAN dalam ASEAN Summit membahas isu yang
demikian luas, di sudut lain Bali, otoritas persaingan
ASEAN membahas agenda tentang persaingan. Jika
para pemimpin ASEAN di tahun 2007 telah bersepakat
mewujudkan AEC tahun 2015, November kemarin para
pemimpin otoritas persaingan menggaungkan kembali
isu otoritas persaingan ASEAN. AEC tanpa otoritas

persaingan ASEAN bisa saja akan melahirkan konflik
baru. Dan otoritas persaingan ASEAN menawarkan
solusi bagi masalah-masalah yang akan timbul mengingat
AEC akan menjadi wilayah persaingan tingkat regional
yang sangat masif dan terbuka.
Berangkat dari ASEAN Competition Conference
(ACC), dimana KPPU sebagai penyelenggara dan tuan
rumah, gagasan tentang otoritas persaingan ASEAN jelas
memiliki landasan historis dan strategis yang sangat kuat.
ACC yang dilaksanakan di Bali, 15-16 November 2011
lalu merupakan bukti bahwa KPPU mampu menjadi
pionir dalam otoritas persaingan ASEAN. Namun
persoalannya bagaimana pernak-pernik dan persoalan
sekitar isu tersebut? Majalah Kompetisi berusaha untuk
mengungkap berbagai pandangan seputar isu tersebut.
Dalam edisi khusus tentang ASEAN ini, sejumlah
narasumber berhasil diwawancarai. Prof. Dr. Hikmahanto
Juwana adalah narasumber yang menilai perlunya
harmonisasi UU Persaingan Usaha di ASEAN. Sementara
Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, Guru Besar Ekonomi
Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Prof. Dr. Edy
Suandi Hamid, M.Sc, Rektor Universitas Islam Indonesia
(UII) Yogyakarta berbicara dari perspektif ekonomi.
Prof. Dr. Mohtar Masoed, Guru Besar Ilmu Hubungan
Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Drs.
Noer Riza Arfani, MA., Peneliti Pusat Perdagangan Dunia
Universitas Gadjah Mada (UGM) berbicara dari perspektif
ekonomi-politik. Tidak ketinggalan tema utama ini juga
meminta pandangan Teguh Juwarno, mantan wartawan
yang kini duduk di Komisi I Bidang Luar Negeri di DPR
RI, dan M. Nawir Messi selaku Ketua AEGC yang juga
ketua KPPU. Selamat Membaca!
Pemimpin Redaksi

KOMPETISI merupakan majalah yang diterbitkan oleh KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA.
DEWAN PAKAR Ir. M. Nawir Messi,MSc. l DR. Sukarmi, SH, MH l Prof. DR. Tresna P. Soemardi, SE, MS l DR. Anna Maria
Tri Anggraini, SH, MH l Benny Pasaribu, PhD. l Didik Akhmadi, AK, MCom. l Erwin Syahril, SH l Ir. H. Tadjuddin Noer
Said l DR. H. Yoyo Arifardhani, SH, MH, LLM l DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS l Ir. Dedie S. Martadisastra, SE,
MM PENANGGUNG JAWAB R. Kurnia Sya’ranie PEMIMPIN UMUM A. Junaidi PEMIMPIN REDAKSI Ahmad Kaylani REDAKTUR
PELAKSANA Santy Evita Irianti Tobing PENYUNTING/EDITOR Retno Wiranti DESIGNER/FOTOGRAFER Nanang Sari Atmanta
DEWAN REDAKSI Very Iskandar, Rolly Rochmad P., Fintri Hapsari, Yudanov Bramantyo, Dessy Yusniawati, Rahmat B. Widodo
Alamat Redaksi: Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36 JAKARTA PUSAT 10120
Telp. 021-3507015, 3507043 Fax. 021-3507008 E-mail: infokom@kppu.go.id n Website: www.kppu.go.id
Desain Cover: Gatot M. Sutejo

ISSN 1979 - 1259
Edisi 30  2011

3

LAPORAN UTAMA
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MENUJU OTORITAS
PERSAINGAN
USAHA
Berbeda dengan 44 tahun yang lalu saat dalam Deklarasi Bangkok 1967
pemimpin ASEAN bersepakat untuk menghormati kedaulatan masingmasing dan menjaga stabilitas keamanan, konflik yang muncul kebanyakan
berkisar persoalan batas wilayah, ASEAN paska konferensi Bali akan
memasuki fase baru. Namun fase ini juga bukan tanpa tantangan. Dengan
terbentuknya pasar bebas regional, hampir pasti pasar bebas ASEAN akan
menjadi sumber konflik baru. Oleh karena itu, gagasan untuk membentuk
otoritas persaingan ASEAN adalah pilihan untuk mengimbangi pasar
bebas ASEAN. Namur gagasan ini pun belum sepenuhnya matang, lalu apa
hambatan dan tantangannya?

N

egara-negara anggota
ASEAN dalam ASEAN
Economic Community (AEC)
Blueprint telah memiliki komitmen
untuk memperkenalkan hukum dan
kebijakan persaingan regional di
tahun 2015. Saat ini, pemetaan hukum
dan kebijakan persaingan di wilayah
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ASEAN dibagi menjadi 3 kelompok.
Pertama, empat negara anggota
yang memiliki kebijakan persaingan
nasional dan lembaga persaingan
(Indonesia sejak 1999, Singapura
sejak 2004, Thailand sejak 1999,
dan Vietnam sejak 2005). Kelompok
kedua diisi oleh Malaysia yang akan

mengesahkan hukum persaingan
pada 2012 dan Filipina yang telah
membentuk Office for Competition
di bawah Department of Justice pada
Juli 2011. Sedangkan kelompok
ketiga adalah negara anggota ASEAN
lain, yaitu Laos, Myanmar, Brunei
Darussalam, dan Kamboja sedang
dalam proses penyusunan atau
perencanaan untuk memperkenalkan
hukum persaingan usaha.
Menengok sedikit ke belakang,
pada Agustus 2007, para Menteri
Ekonomi ASEAN mendukung
pembentukan ASEAN Experts
Group on Competition (AEGC)
sebagai forum regional untuk diskusi
dan kerjasama dalam Hukum dan
Kebijakan Persaingan. Pertemuan
pertama AEGC dilakukan pada
Edisi 30  2011
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Tahun 2008 dan menyepakati bahwa
5 (lima) tahun kedepan untuk fokus
pada pembangunan kemampuan dan
best practices mengenai kebijakan
persaingan di negara anggota ASEAN,
mengembangkan ASEAN Regional
Guidelines on Competition Policy
(Guidelines), menyusun Handbook
on Competition Policy and Law in
ASEAN for Business (Handbook).
Guideline dan Handbook tersebut
telah diluncurkan pada saat the 42nd
AEM Meeting Agustus 2010.
Tahun ini, Indonesia memegang
kepemimpinan ASEAN, dan
sekaligus KPPU juga sebagai
Ketua AEGC. Seiring dengan
kepemimpinan ini, Indonesia dan
KPPU akan mensinergikan target
yang ditetapkan oleh para pemimpin
ASEAN dengan program-program
yang akan diimplementasikan oleh
AEGC. Salah satu inisiatif untuk
meningkatkan kesadaran publik
tentang isu-isu kebijakan persaingan
di ASEAN dengan cara mengadakan
serangkaian ASEAN Competition
Conferences (ACCs).
ASEAN Competition Conference
(ACC) yang telah dilaksanakan di Bali,
15-16 November 2011 lalu bertujuan
untuk mencapai penerimaan regional
akan pentingnya kebijakan persaingan
dari berbagai stakeholders, misalnya
lembaga pemerintah, anggota
parlemen, pelaku usaha, politisi,
dan akademisi. Penerimaan dan
dukungan tersebut akan diperlukan
Negara anggota untuk mendorong
dan mempercepat proses adopsi dan
penguatan kebijakan dan hukum
persaingan (CPL) di kawasan
ASEAN. Budaya persaingan sehat
dan persaingan bisnis pada gilirannya
akan membantu pencapaian integrasi
ekonomi, dinamika dan daya saing,
termasuk pembebasan perdagangan
dan investasi, sebagaimana diatur
dalam the AEC Blueprint.
Selain itu, tujuan lain dari
konferensi tersebut antara lain
meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap isu-isu kebijakan persaingan
di kawasan ASEAN, memfasilitasi
jaringan antara lembaga yang
bertanggung jawab mengenai isu-isu
kebijakan persaingan di dalam dan di
Edisi 30  2011

luar ASEAN, serta
memperdalam
dialog kebijakan
persaingan dengan
lembaga terkait
yang bertanggung
jawab mengenai
isu-isu persaingan.
Salah satu topik
yang ditekankan
pada konferensi
adalah manfaat
kebijakan dan
hukum persaingan
t e r h a d a p
konsumen,
perkembangan
ekonomi dan
pembangunan.
Hal tersebut untuk
menjawab problem
bahwa beberapa
negara ASEAN
kurang peduli
dengan kebijakan
persaingan
karena mereka
beranggapan
bahwa kebijakan dan hukum
persaingan tidak mampu menciptakan
kesejahteraan masyarakat dan
berperan dalam pembangunan negara.
Inisiatif yang diambil KPPU
sebagai ketua AEGC dengan
menyelenggarakan ACC sangat
diperlukan untuk terus mendorong
terciptanya komitmen regional dalam
persaingan usaha. Menurut Prof. Dr.
Mohtar Masoed, Guru Besar Ilmu
Hubungan Internasional Universitas
Gajah Mada, salah satu syarat
yang harus dimiliki ASEAN dalam
harmonisasi kebijakan persaingan
adalah kepemimpinan yang selalu
berinisiatif untuk membangun
koordinasi regional. Kepemimpinan
inilah yang juga akan bermanfaat
saat komunitas ASEAN berhadapan
dengan blok perdagangan lain
semisal Uni Eropa (EU). Nantinya
kita harus menghadapi kerjasama
dengan negara luar ASEAN sebagai
komunitas ASEAN, tidak lagi secara
bilateral antar negara. Sehingga
semangat komitmen regional harus
terus dipupuk melalui kepemimpinan
yang kuat.

Prof. Mohtar menambahkan
kebijakan persaingan regional akan
terbentuk jika negara-negara di
dalamnya sudah confidence terhadap
pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
Dengan kata lain industri dalam
negeri harus sudah bisa diandalkan.
Jika tidak, akan berujung pada
kebijakan proteksi oleh pemerintah.

Alasan Diperlukannya
Kebijakan Persaingan Regional

Terwujudnya suatu komitmen
regional dalam kebijakan persaingan
membutuhkan kesadaran dari semua
negara anggota ASEAN tentang
pentingnya kebijakan persaingan
itu sendiri. Pertanyaannya sekarang
adalah, mengapa kebijakan
persaingan di regional ASEAN
diperlukan. Ketua KPPU sekaligus
Ketua AEGC, M. Nawir Messi
menjelaskan bahwa Komitmen politic
leader pada tahun 2003 sepakat
bahwa pada tahun 2015 akan dimulai
ASEAN Economic Community
sebagai pertanda dimulainya ASEAN
Single Market/ASEAN Common
Market atau pasar bersama.
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Sebagai konsekuensi dari deklarasi
pada 2003 itu maka diperlukan tiga
pilar dalam rangka mewujudkan
ASEAN sebagai wilayah ekonomi
yang kompetitif. Ada tiga pilar, salah
satunya adalah competition policy.
Oleh karena itu diprogramkan bahwa
pada tahun 2015 sebelum deklarasi
ASEAN Common Market, seluruh
negara ASEAN diharapkan sudah
memiliki competition policy. Sebagai
konsekuensi dari target itu maka
negara-negara ASEAN bersepakat
membentuk suatu organisasi sebagai
bagian dari badan sekretariat ASEAN
yang disebut ASEAN Expert Group
Competition (AEGC) yang tahun ini
ketuanya adalah Indonesia.

atau liberalisasi mati-matian tanpa
ada aturan.
Adan ya h u k u m p er s ain gan
usaha dibutuhkan dalam free trade
arrangement di kawasan ASEAN
sehingga semua menjadi terjamin,
semua berdiri pada garis dan level
playing field yang sama. Konsep
persaingan usaha harus ditegakkan
karena sesuai dengan falsafah
negara kita. Indonesia sebagai
pelopor implementasi UU larangan
monopoli dan sekarang menjadi
Ketua ASEAN dan AEGC perlu
menegaskan dan menggarisbawahi
pentingnya kerjasama penerapan UU
dan kebijakan persaingan di seluruh
kawasan ASEAN.

Dalam kaitan diberlakukannya
ASEAN Free Trade Area (AFTA),
akademisi sebagai salah satu
stakeholder KPPU memiliki
kesepahaman tentang peran penting
kebijakan persaingan baik dalam
negara maupun di regional ASEAN.
Prof. Dr. H. Didin S. Damanhuri,
Guru Besar Ekonomi Pertanian
Institut Pertanian Bogor, juga setuju
penegakan hukum persaingan usaha
menjadi kunci dalam mengatur
berlakunya ekonomi pasar bebas.
Ketidakberhasilan menegakkan
hukum persaingan usaha melahirkan
ketimpangan terhadap pelaku usaha
yang memiliki akses lemah terhadap
sumber daya termasuk informasi,
modal, dan manajemen.
Kesepahaman seperti itulah yang
harusnya dimiliki semua negara
anggota ASEAN. Bahwasanya
dalam suatu konsep free trade area
diperlukan aturan yang jelas untuk
melindungi banyak kepentingan, baik
dalam negeri maupun kepentingan
ASEAN dengan kawasan di luarnya.

Hambatan dan Tantangan

Dari kacamata peneliti Pusat
Studi Perdagangan Dunia, Universitas
Gajah Mada, Riza Noer Arfani,
dengan adanya ASEAN Free Trade
Area (AFTA), yang telah menjadi
komitmen 10 negara ASEAN yang
bertujuan meningkatkan daya saing
ASEAN sebagai basis produksi dalam
pasar dunia melalui penghapusan
bea dan halangan non-bea dalam
ASEAN serta menarik investasi asing
langsung ke ASEAN, maka diperlukan
adanya kesamaan gerak antara 10
negara tersebut dalam hal kebijakan
persaingan. Karena dalam menghadapi
AFTA tanpa ada aturan yang jelas
dan tegas akan mengarah kepada
kehancuran bersama. Kehancuran
yang dimaksud dalam istilah founding
fathers kita adalah free fight liberalism
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Hal serupa diungkapkan
oleh Prof. Hikmahanto Juwana,
Guru Besar Hukum Internasional
Universitas Indonesia. ASEAN akan
bertransformasi menjadi suatu
kawasan pasar tunggal berbasis
produksi, dan kawasan ekonomi yang
kompetitif, kawasan dengan ekonomi
dan pembangunan ekonomi yang
adil, serta kawasan yang terintegrasi
penuh dalam ekonomi dunia.
Untuk mewujudkan kawasan
ekonomi yang kompetitif, ASEAN
memerlukan usaha yang lebih dalam
memberikan pemahaman yang
sama bagi tiap-tiap anggota akan
pentingnya suatu konsep kebijakan
atau hukum mengenai persaingan
usaha untuk diadopsi oleh negara
anggota ASEAN sebelum tahun 2015.

Dalam proses koordinasi dan
kerjasama tentang pengembangan
kebijakan persaingan regional memang
tak lepas dari hambatan. Selain
mindset tiap negara berbeda dalam
menyikapi komitmen ini, kondisi
tiap negara ASEAN yang berbeda
juga menjadi hambatan sekaligus
tantangan. Kondisi yang dimaksud
yang pertama tentang penerapan
hukum dan kebijakan persaingan
yang berbeda tiap negara. Seperti
yang sudah disinggung diatas, hanya
Indonesia, Singapura, Thailand dan
Vietnam yang telah memiliki hukum
persaingan dan otoritas persaingan.
Kondisi lainnya yang berbeda
adalah tingkat kemajuan tiap
negara. Perbedaan inilah yang
justru menjadi masalah yang cukup
nyata mengganggu harmonisasi
kebijakan persaingan. Nawir Messi
menggambarkan bahwa ada tiga
lapis negara anggota ASEAN.
Di lapis paling bawah ada Laos,
Kamboja, Myanmar. Lapis tengah
ada Indonesia, Thailand, Filipina, dan
di lapis atas ada Brunei, Singapore,
Edisi 30  2011
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dan Malaysia. ”Jadi kita harus
realistis melihat perbedaannya terlalu
jauh, karena itu salah satu tujuan
mendasar ASEAN adalah narrowing
the gap,” ujarnya.
Prof. Hikmahanto Juwana pun
mengamini fakta di atas. “Kita
harus akui tingkat perekonomoian
negara-negara ASEAN itu memiliki
disparitas sangat tinggi tidak seperti
di Uni Eropa,” katanya.
Teguh Juwarno, Anggota Komisi
I DPR RI juga melihat bahwa ada
perbedaan antar negara ASEAN
sehingga kita harus memiliki
kesadaran membangun dari kacamata
kita sebagai masyarakat ASEAN agar
perbedaan itu tidak semakin jauh.
”Secara kasat mata bisa dilihat
Singapura jauh di atas kita, disusul
Malaysia, Thailand, Indonesia,
menyusul Philipina, Kamboja,
Vietnam, terus ada Timor Leste dan
sebagainya,” tuturnya.

Langkah ke Depan

Seperti dijabarkan sebelumnya,
dalam rangka kerjasama regional,
negara anggota ASEAN telah
melakukan usaha melalui ASEAN
Economic Community Blueprint
yang telah menetapkan target
untuk memperkenalkan kebijakan
persaingan di sepuluh negara ASEAN
pada 2015. Selain itu terbentuknya
ASEAN Expert Group on Competition
(AEGC) oleh ASEAN Economic
Minister pada 2007 menjadi langkah
penting dalam proses harmonisasi
kebijakan persiangan regional.
AEGC dan Sekretariat ASEAN
bersama-sama telah mengembangkan
ASEAN Regional Guidelines on
Competition Policy, yang merupakan
pedoman atau referensi untuk
pembuatan kerangka dan pengenalan
tentang kebijakan persaingan, dan
juga Handbook on Competition Policy
and Law in ASEAN for Business,
yang menyediakan gambaran tentang
ruang lingkup kebijakan persaingan
nasional di negara anggota ASEAN
untuk komunitas pelaku usaha.
Dengan berbagai usaha yang
telah diambil, selanjutnya seperti apa
langkah dan posisi pengembangan
kebijakan persaingan di regional
Edisi 30  2011

ASEAN? Sebagai Ketua AEGC,
Nawir Messi menilai langkah
dalam mengembangkan kebijakan
persaingan di regional harus pelanpelan. Mengingat kondisi negara
anggota yang berbeda, maka dalam
pengadopsian kebijakan persaingan
pada prinsipnya tidak ada satu ukuran
yang bisa sama di setiap negara,
tidak ada satu model yang sama.
Menurutnya, bagi negara yang baru
mempunyai aturan persaingan pada
sektor tertentu agar memperbanyak
aturan yang mengatur persaingan
di sektor yang ada persaingannya.
Setelah semua negara anggota ASEAN
memiliki aturan persaingan barulah
bicara harmonisasi dan Regional
Competition Authority di ASEAN.
Dengan kepemimpinan di
ASEAN serta AEGC, Indonesia
yang diwakili oleh KPPU, Prof.
Hikmahanto berpendapat tidak
masalah jika pemikiran persaingan
usaha sering disosialisasikan melalui
kegiatan workshop atau sosialisasi di
masyarakat ASEAN lainnya, terutama
yang masih belum menerapkan
praktik hukum dan persaingan usaha
secara sehat. “Di sini sebetulnya
Indonesia bisa memunculkan
Model Law atau contoh model UU
Persaingan Usaha yang compatible
di negara-negara ASEAN,” katanya.
Selanjutnya Indonesia juga bisa
mengusulkan dibuatnya perjanjian
internasional yang terkait dengan
persoalan persaingan usaha, dengan
harapan negara-negara ASEAN
di bawah perjanjian internasional
ini memiliki kewajiban untuk
menterjemahkan ketentuan yang ada
dalam perjanjian itu ke dalam produk
hukum nasionalnya. “Seperti dalam
pasal pengecualian di dalam UU
Persaingan Usaha pasal 50,” katanya.
Dengan segala usaha yang telah
dilakukan melalui koordinasi dan
kerjasama dalam mengembangkan
kebijakan persaingan di regional
ASEAN, bagaimana peluang lahirnya
suatu badan persaingan usaha di
regional ASEAN? Prof. Edy Suandi
menilai dalam Forum ASEAN seperti
yang diinisiasi oleh KPPU bisa
didorong untuk melahirkan lembaga
bersama yang terkait dengan masalah

kompetisi dan kebijakan persaingan
sehat yang diberlakukan di negaranegara ASEAN. Misalnya ASEAN
Commite for Fair Competition yang
bertugas mengintegrasikan tugas,
fungsi, dan kerja dalam pengawasan
praktik persaingan usaha tidak sehat
di tingkat negara-negara ASEAN.
Posisi ASEAN Commite for Fair
Competition itu pada akhirnya
akan menjadi alat untuk memaksa
kebijakan pemerintah supaya inline
dengan kebijakan persaingan.
“Sebetulnya begini, ketika kita masuk
ASEAN-FTA, kita menetapkan
pemotongan tarif, itu juga kebijakan
yang sebenarnya tidak disepakati
pemerintah karena menurunkan
proteksi, namun karena adanya
perundingan dimana presiden sudah
sepakat, maka di tingkat bawah
tinggal melaksanakan apa yang telah
disepakati di pusat,” jelasnya.
Sedangkan Riza Noer Arfani
menggambarkan bahwa dalam
piagam ASEAN terdapat dispute
settlement mecanism. Menurutnya,
meskipun dalam bidang ekonomi
mekanisme itu belum diatur secara
rinci tetapi arahnya sama seperti
posisi WTO. Dengan kata lain
lembaga resmi persaingan di ASEAN
bisa menjadi embrio lahirnya suatu
dispute settlement body di ASEAN.
Ke depan, setelah pengadopsian
dan implementasi hukum dan
kebijakan persaingan dilakukan
oleh negara anggota ASEAN,
komunitas ekonomi ASEAN harus
dapat menempatkan kebijakan dan
hukum persaingan sebagai faktor
utama untuk meningkatkan daya
saing regional untuk bersaing dengan
kawasan ekonomi lainnya. Hal yang
diyakini banyak pihak bahwa dalam
waktu dekat perdagangan dunia
akan mengelompok dan meningkat
menjadi persaingan antara kawasan
ekonomi. Oleh sebab itu, Komunitas
Ekonomi ASEAN harus dapat
menemukan cara untuk memastikan
bahwa kawasan ASEAN pada
akhirnya berkembang menjadi pasar
tunggal yang kompetitif dan wilayah
investasi secara internasional dengan
memanfaatkan kebijakan dan hukum
persaingan regional. n
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Ir. Teguh Juwarno, M.Si.
(Anggota Komisi I DPR-RI)

Indonesia Harus Tegas
Membela Kepentingan
Nasional
vivanews.com

K

TT ASEAN yang digelar pada
17 November 2011 lalu di Bali
merupakan forum tertinggi
pertemuan bagi negara-negara ASEAN
sebagai salah satu agenda untuk
meningkatkan kesejahteraan bersama
warga di kawasan ASEAN. Indonesia
di dalam forum itu sudah semestinya
membicarakan posisi strategis
Indonesia bagi kawasan ASEAN.
Terlebih sebagai negara yang memiliki
pasar terbesar bagi negara ASEAN
ini, sudah sepantasnya mendapat
keuntungan lebih dari posisinya kini.
Tetapi kenyataannya pertemuan
KTT ASEAN ini dalam penilaian
Teguh Juwarno, Anggota Komisi
I DPR RI, hanya sebagai forum
“kongkow-kongkow” kepalakepala negara ASEAN yang tidak
memberikan manfaat secara signifikan
bagi Indonesia. Sebab pendekatannya
selama ini, Indonesia hanya menjadi
negara tujuan investasi sumber
daya alam (SDA) semata seperti
kelapa sawit, minerba juga tujuan
pemasaran fakturing yang merupakan
industri yang tidak memberi dampak
pertumbuhan ekonomi yang lebih
baik bagi masyarakat Indonesia.
Jika itu terjadi, Indonesia akan tetap
menjadi bulan-bulanan bagi pemasaran
produk dari bangsa lain. Jadi sebagai
negara besar, pemerintah Indonesia
harus berani melakukan proteksi untuk
menciptakan persaingan yang lebih
fair. Inilah yang menjadi harapan kita,
agar Indonesia bisa membicarakan
persoalan ini secara detail dalam
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pertemuan-pertamuan di level ASEAN.
Tapi sayangnya yang terjadi malah
semua negara saling “ewuh pakewuh”,
sehingga Indonesia pun dianggap tidak
memiliki sikap tegas ketika kepentingan
nasionalnya terganggu.
Untuk membahas secara detail
bagaimana pandangan parlemen
melihat peran dan posisi Indonesia
dalam kancah dan pertemuan di negaranegara ASEAN, Majalah Kompetisi
KPPU mewawancarai Anggota Komisi
I DPR-RI, Teguh Juwarno melalui
hubungan telepon. Berikut petikannya:
Bagaimana menurut Anda pentingnya
KTT ASEAN bagi Indonesia?
Pertemuan ASEAN selama ini
hanya kegiatan kongkow-kongkow
saja. Persoalan-persoalan antar
negara sendiri tidak pernah tuntas
dibahas dalam pertemuan negaranegara ASEAN. Misalnya kebijakan
perbatasan Indonesia dengan Malaysia
yang tidak pernah selesai. Kemudian
persoalan ekstradisi dengan Singapura.
Selanjutnya persoalan lintas negara,
soal Thailand Selatan terkait umat Islam
yang selalu teraniaya, perkembangan
Myanmar yang juga tidak selesai.
Apa artinya ini menurut Anda?
Artinya amat disayangkan forum
pertemuan yang menjadi sangat
strategis di tingkat ASEAN khususnya
bagi Indonesia kurang sekali memberi
manfaat. Kenapa Indonesia menjadi
penting? Karena meskipun secara
perdagangan Indonesia masih kalah

dengan Malaysia dan Singapura
tetapi Indonesia negara paling besar
dan Indonesia adalah pendiri ASEAN.
Tetapi sayangnya inisiatif kita tidak
cukup maju untuk membuat sebuah
entitas persaudaraan yang mampu
menyelesaikan masalah-masalah baik
bilateral maupun kawasan ASEAN
sebagai masalah kita bersama.
Kita tidak bisa berbuat banyak ketika
Indonesia menjadi sasaran pasar bagi
negara lain. Bagaimana menurut Anda?
Kita harus menjadikan ini sebagai
pelajaran. Kita harus bicara lewat
pertemuan di kawasan ASEAN. Coba
lihat apa yang terjadi di masyarakat
Eropa, sinergi antar negara tidak bisa
dilakukan dengan ketulusan sebagai
kepentingan utama. Yang terjadi
masing-masing negara saling berjatuhan
dan saling menyelamatkan diri. Nah
begitu juga kalau kita melihat ASEAN.
Kalau pendekatannya selama ini
adalah Indonesia sebagai negara tujuan
investasi sumber daya alam saja, seperti
sawit, minerba, kemudian investasi di
bidang manufaktur, industri yang tidak
untuk membuka lapangan pekerjaan,
tentu saja itu tidak memberikan peluang
pertumbuhan ekonomi yang lebih baik
buat masyarakat di Indonesia.
Jika demikian apa pengaruhnya bagi
Indonesia?
Kalau produksi manufakturing
diproduksi di negara lain, kemudian
Indonesia akan menjadi bulanbulanan bagi pemasarannya, mestinya
Edisi 30  2011
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pemerintah berani melakukan proteksi
produk-produk dalam negerinya.
Sebagai negara besar Indonesia harus
menciptakan persaingan yang lebih fair.
Kalau begitu masalah ini sebetulnya
bisa di bicarakan di pertemuan
tingkat ASEAN?
Sebetulnya kita berharap masalah
ini bisa dibicarakan secara detail
di dalam pertemuan-pertamuan di
level ASEAN. Tetapi kelihatannya
tidak demikian, karena selama ini
semua negara saling menjaga “ewuhpakewuh”. Akhirnya kemudian karena
sikap kita yang selalu mengalah itu
atau karena doktrin kita “milion friend
zero enemy” maka Indonesia dianggap
sebuah negara yang tidak serius ketika
kepentingan nasionalnya terganggu.
Jadi masalahnya ada dimana?
Masalahnya terkadang kita merasa
pendekatan luar negeri kita tidak
cukup solid untuk menjaga kedaulatan
dan ketahanan masyarakat kita, baik
kedaulatan ekonomi maupun ke
daulatan wilayah. Begitu juga dalam
pembicaraan soal perbatasan antar
wilayah negara, Indonesia sebagai
negara besar ketika bicara soal per
batasan selalu pada posisi terancam,
inikan aneh.
Harus dimulai dari mana untuk
membenahi masalah ini?
Kita harus akui muara persoalan
kita ada di rumah kita, dalam negeri
kita. Masalah besar kita adalah
korupsi. Kalau dikerucutkan lagi
mengapa itu terjadi, ketika dalam hal
penegakan hukum aturan perundangundangan sudah cukup banyak tetapi
implementasinya selalu kedodoran,
disinilah kita harus membangkitkan
kultur baru yang disebut kultur ketaatan
terhadap aturan main. Karena di era
globalisasi aturan main bisa diterapkan.
Jangan kemudian seolah-olah hukum
bisa diperjualbelikan.
Apa dampaknya dalam hubungan
dengan negara kawasan ASEAN jika
penegakkan hukum dikesampingkan?
Jelas berpengaruh buruk jika kita
tidak memiliki legal framework yang
jelas dan penegakan hukum yang
diabaikan. Sebagai contoh di sektor
Edisi 30  2011

perbankan, kalau perbankan kita masuk
ke Malaysia itu sulit sekali, dan bank
kita tidak bisa buka cabang secara bebas,
sementara di Indonesia kita memberikan
kebebasan. Coba bayangkan dimana
concern kita terhadap kepentingan
dalam negeri. Begitu juga dengan
kebutuhan terhadap impor gas energi
pembangkit listrik, kita buka komitmen
terhadap negara lain, akhirnya kita
menjadi negara pengimpor minyak. Jadi
apa yang salah dari negeri kita?
Untuk menatanya perlu kerja bersama
antara legislatif dan pemerintah?
Betul, kita perlu membuat
legal framework bagaimana
dalam menegakkan hukum. Perlu
penataan bersama oleh pemerintah
dan legislatif dalam hal penegakkan
hukum. Kemudian dalam konteks
investasi bagaimana agar tidak terjadi
tumpang tindih, saling menggigit. Dan
dalam penegakan hukum perlu ada
penguatan dan kepastian, sebab sering
kali dengan bangsa sendiri saja sering
tidak memberikan kepastian, apalagi
dengan bangsa lain. Bagaimana
bangsa lain mau menghormati
bangsa kita, kadang mereka tahu dan
belajar dari Indonesia sendiri, kalau
di Indonesia semua bisa diatur. Pada
akhirnya mereka menguasai sumbersumber produksi yang sebenarnya bisa
digunakan untuk sebenar-benarnya
untuk kemakmuran rakyat.
Bagaimana dengan penerapan hukum
persaingan di kawasan ASEAN?
Sebagai sebuah alat ukur bersama
agar sebuah negara dapat meningkatkan
“level of competitiveness” untuk me
ningkatkan persaingan itu bagus sekali.
Tapi yang tak kalah penting yang
kita harus sepakati implementasinya
adalah komitmen untuk melakukan
afirmasi terhadap negara-negara yang
tertinggal dengan segala persoalanpersoalan yang dihadapi. Afirmasinya
tidak dengan membulan-bulani negara
tersebut dengan hukuman, tetapi
bagaimana membantu negara negara
tersebut menuju level competitiveness
yang lebih baik.
Bagaimana penerapannya?
Secara kasat mata bisa dilihat.
Singapura jauh di atas kita, disusul

Malaysia, Thailand, Indonesia,
menyusul Philipina, Kamboja, Vietnam,
terus ada Timor Leste dan sebagainya.
Nah kita harus membangun kesadaran
membangun dari kacamata kita. Kita
berfikir tentang kita sebagai masyarakat
ASEAN, bukan aku sebagai Indonesia,
Malaysia, Singapura. Kita harus saling
membuka antar negara ASEAN,
sehingga tercipta mekanisme yang kuat
membela yang lemah, bukan yang kuat
membulan-bulani atau memanfaatkan
dan mengeruk yang lemah.
Bagaimana dengan hukum dan
kebijakan persaingan yang kadang
tak seiring dengan kebijakan ekonomi
nasional?
Kita memerlukan mindset. Ber
bicara pertumbuhan ekonomi seolaholah kalau ada ekonomi kakap, dalam
pandangan ekonomi makro merekalah
yang memberi kontribusi pertumbuhan
ekonomi, tapi ketika krisis 2008 pelaku
UKM dan pengusaha kecil yang masih
bertahan menopang ekonomi nasional.
Kita perlu belajar bagaimana di Korea
atau Jepang membangun korporasi
berbasis koperasi dan UKM yang
bernama “Sogo Sosha.” Nah mazhab
kita selama ini cenderung kapitalistik.
Pelaku usaha yang besar cenderung
mendapat kemudahan dari sektor
perbankan, kalau ada masalah kredit
direstrukturisasi, sementara yang kecil
tidak dibantu, sehingga harus disita
dan sebagainya.
Bagaimana jika hukum dan kebijakan
persaingan usaha di ASEAN benar
terlaksana?
Kebijakan persaingan usaha akan
memberi ruang bagi pemain yang
dibuka lebar-lebar sehingga tercipta
keseimbangan yang lebih fair dan lebih
oke. Dengan sistem kompetisi yang
lebih sehat pada ujungnya ketahanan
ekonomi akan lebih solid dan lebih
sehat. Disini pentingnya “political will”
dari pemerintah untuk mendorong
melalui parlemen, melalui perundangundangan agar pemihakan kita secara
konkret kepada pelaku usaha kecil
menengah bisa tumbuh di negeri ini.
Kita sudah sepakati bahwa monopoli
tidak bisa dibiarkan, nah ini yang harus
didorong secara jelas oleh pemerintah.
(redaksi)
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Prof. Hikmahanto Juwana, SH.,LL.M.,PhD.
(Guru Besar Hukum Internasional
Universitas Indonesia)

HARMONISASI

UU Persaingan Usaha di ASEAN
Sangat Diperlukan
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hukum persaingan usaha.
Negara lain yang telah memiliki
hukum persaingan usaha dan badan
persaingan usaha diantaranya
adalah Thailand, Vietnam, dan
Filipina, lalu ada Malaysia yang
akan memberlakukan hukum
persaingannya pada 2012. Kemudian
Kamboja, Laos, Myanmar, dan
Brunei Darussalam masih dalam
tahap penyusunan kerangka hukum
dan kebijakan.

AEC Perlu Lakukan Harmonisasi
UU Persaingan Usaha

Dalam kaitan ini, Prof
Hikmahanto Juwana Guru Besar
Hukum Internasional Universitas
Indonesia kepada Majalah Kompetisi
mengatakan UU Persaingan usaha
bisa disosialisasikan di negara-negara
ASEAN, sehingga kawasan ASEAN
yang akan menyongsong AEC pada
tahun 2015 nanti perlu melakukan
harmonisasi UU Persaingan Usaha.
Seperti yang berlaku di kawasan
Eropa, negara-negara di Eropa sudah
mempunyai UU atau ketentuan
mengenai Persaingan Usaha yang
berlaku secara universal
di Uni Eropa. “Jadi
tidak hanya satu
negara saja tapi
semua negara
di Eropa
mempunyai
s i s i
kesamaan
dengan
negara-

negara lain,” katanya.
Indonesia bisa mendorong ke arah
sana, sebab UU Persaingan Usaha
itu penting. Dengan diterapkannya
UU tersebut di kawasan AEC,
Indonesia bisa melakukan perhatian
terhadap pelaku usaha Indonesia
yang melakukan kesalahan dalam
persaingan tidak sehat pada posisi
yang sama. Negara lain juga bisa
melakukan hal yang sama, katanya.
Pertemuan ASEAN menjadi
m o men tu m u n tu k m en d o r o n g
terciptanya kawasan perdagangan di
kawasan ASEAN yang kuat dan sehat.
Untuk mewujudkannya Indonesia bisa
menyuarakan kepada negara-negara
ASEAN supaya jangan menjadi
agen perdagangan bagi perusahaanperusahaan multinasional yang justru
dapat melemahkan satu negara

mediaindonesia.com

P

eningkatan pertumbuhan
ekonomi yang sedang digalak
kan oleh ASEAN Member
States/AMSs harus sejalan dalam
wujud Tiga Pilar ASEAN, terutama
pada pilar pembentukan ASEAN
Economic Community (AEC).
ASEAN akan bertransformasi
menjadi suatu kawasan pasar tunggal
berbasis produksi, dan kawasan
ekonomi yang kompetitif, kawasan
dengan ekonomi dan pembangunan
ekonomi yang adil, serta kawasan
yang terintegrasi penuh dalam
ekonomi dunia. Untuk mewujudkan
kawasan ekonomi yang kompetitif,
ASEAN memerlukan usaha lebih
dalam memberikan pemahaman yang
sama bagi tiap-tiap anggota akan
pentingnya suatu konsep kebijakan
atau hukum mengenai persaingan
usaha untuk diadopsi oleh AMSs
sebelum tahun 2015.
Dalam kaitan itu kegiatan ASEAN
Competition Conference (ACC) yang
dilaksanakan pada 15-16 November
2011 di Bali menjadi cukup strategis
mengingat Indonesia merupakan
negara yang lebih dahulu memiliki
pengalaman dalam penerapan
konsep atau hukum persaingan usaha
dibanding negara-negara ASEAN
yang lain.
Selain tentu saja Singapura yang
sudah memiliki UU tersebut, telah
ada beberapa negara lagi yang telah
memiliki hukum persaingan usaha
dan badan persaingan usaha, dan
ada lima negara lainnya masih dalam
tahap penyusunan draft kebijakan
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dengan negara lain.
Hikmahanto memberi gambaran
jika ada salah satu merk mobil yang
diperdagangkan di Indonesia itu
artinya pasarnya di Indonesia cukup
besar. Tapi persoalannya perusahaan
mobil itu hanya ingin berinvestasi di
negara Thailand. Alasannya sistem
hukum yang bermasalah di Indonesia
seperti berkembangnya praktik
pungutan liar, dan kondisi politik
yang tidak kondusif menjadi dasar
pertimbangan mereka.
“Jika sebuah perusahaan itu lebih
suka produknya dibuat di salah satu
negara di ASEAN dengan “made
in” di negara tersebut, kemudian
masuk ke Indonesia hanya dengan
membayar bea masuk lima persen, hal
ini sebenarnya tidak positif bagi publik
di Indonesia,” ujar Hikmahanto.
Masalahnya, lanjut pakar hukum
internasional ini, mengapa pasarnya
ada di Indonesia tapi tidak memberi
nilai tambah terhadap Indonesia,
padahal Indonesia merupakan negara
yang memiliki pasar terbesar di
ASEAN. “Dalam hal ini seharusnya
negara-negara ASEAN lebih sensitif
terhadap masalah ini, supaya nanti
di tingkat konsumen, elit atau publik
Indonesia ini tidak kecewa dan
akhirnya tidak mau bergabung
di negara ASEAN karena selalu
dirugikan,” ujarnya.

Peluang UU Persaingan Usaha
di ASEAN

Penerapan UU Persaingan
Usaha di tingkat negara di ASEAN
berpeluang terwujud meskipun
melalui proses dan tahapan yang tidak
singkat. Hikmahanto berkeyakinan
kemungkinan UU Persaingan Usaha
itu dapat diterapkan meskipun harus
melalui proses tidak sebentar. Harus
juga didukung oleh para pemangku
kepentingan di negara-negara ASEAN
termasuk anggota parlemen maupun
masyarakat.
Hikmahanto mengatakan
tidak masalah jika pemikiran ini
sering disosialisasikan melalui
kegiatan workshop atau sosialisasi
di masyarakat ASEAN lainnya.
Te r u t a m a y a n g m a s i h b e l u m
menerapkan praktik hukum dan
Edisi 30  2011

persaingan usaha secara sehat.
“Di sini sebetulnya Indonesia bisa
memunculkan “Model Law” atau
contoh model UU Persaingan Usaha
yang compatible di negara-negara
ASEAN,” katanya.
Selanjutnya Indonesia juga bisa
mengusulkan dibuatnya perjanjian
internasional yang terkait dengan
persoalan persaingan usaha, dengan
harapan negara-negara ASEAN
di bawah perjanjian internasional
ini memiliki kewajiban untuk
menterjemahkan ketentuan yang ada
dalam perjanjian itu kedalam produk
hukum nasionalnya. “Seperti dalam
pasal pengecualian di dalam UU
Persaingan Usaha pasal 50,” katanya.
Hikmahanto berpendapat
untuk mengakomodasi kepentingan
nasional, pasal pengecualian bisa
ditam b ah k an , as alk an jan gan
mematikan aspek persaingan usaha
itu sendiri, atau melemahkan fungsi
dan kelembagaan KPPU. Dalam skala
luas, pemikiran untuk penguatan
kelembagaan KPPU di kawasan
ASEAN menurut Hikmahanto
membutuhkan waktu cukup
lama. “Kita harus akui tingkat
perekonomian negara negara ASEAN
itu memiliki disparitas sangat tinggi,
tidak seperti di Uni Eropa,” urainya.
Di negara-negara Eropa, menurut
Hikmahanto ujung penyelesaiannya
ada di lembaga Uni Eropa (UE).
Sementara kita baru memikirkan
ke arah sana. Untuk merealisasikan
masih terlalu jauh.
“Sekali lagi gagasan itu nanti
tergantung niatnya bagaimana, sebab
ada yang bilang kalau KPPU cuma
ekslusif sebatas masalah persaingan,
sementara perdagangan antar negara
seperti dumping dan sebagainya
diurus oleh lembaga lain. Sebab
ada juga sistem seperti di Australia,
mereka menjadikan satu termasuk
juga perlindungan konsumen masuk
didalamnya,” jelas Hikmahanto.
Namun yang pasti penegakkan
hukum yang konsisten akan
melahirkan pertumbuhan dunia usaha
yang berkualitas, baik di Indonesia
serta di kawasan ASEAN. Tentu
saja asalkan penegakkan hukum itu
benar dan putusan-putusannya itu

dilakukan secara tepat sesuai dengan
mandat UU, tidak hanya sekedar
mematikan usaha.
“Tetapi ini harus dilakukan
secara perlahan karena kita sedang
merubah pelaku usaha yang tadinya
bersahabat dengan persaingan tidak
sehat menjadi harus tidak bersahabat
dengan persaingan tidak sehat,”
jelas Doktor jebolan University of
Nottingham Inggris.
Terlebih saat ini Indonesia dan
beberapa negara ASEAN lainnya
telah menyepakati perjanjian ACFTA
yaitu perjanjian perdagangan yang
berlaku di kawasan negara-negara
ASEAN dan China.
Hikmahanto melihat bagi
Indonesia kesepakatan itu tidak bisa
ditarik kembali meskipun suara-suara
sumbang terhadap produk perjanjian
muncul karena alasan banyak
merugikan Indonesia. Menurutnya
di dalam ACFTA itu tujuan China
berhubungan dengan ASEAN adalah
untuk membidik pasar Indonesia,
dibanding Singapura dan Malaysia
pasar Indonesia lebih besar.
Selanjutnya penduduk Indonesia
yang besar, daya beli yang lumayan
tinggi, serta masyarakat yang mudah
dirubah kesukaannya menjadi faktor
pendukung pilihan pasar bagi produk
produk China tersebut.
“Permasalahannya ketika
Indonesia mengalami kerugian, kita
tidak bisa begitu saja keluar dari
kesepakatan itu. Kita berhadapan
dengan bukan hanya China tetapi
juga seluruh negara-negara ASEAN,
jadi untuk melakukan amandemen
atas perjanjian itu menjadi sulit,”
jelasnya. Sementara kalau kita mau
mengundurkan diri juga sulit karena
seolah-seolah ASEAN-Indonesia
berhadapan dengan China.
“Mau tidak mau kita harus
memperkuat dalam posisi dilematis
ini Akan tetapi memang seharusnya
pemerintah membantu dengan
mendorong para pelaku usaha
membantu dalam koridor yang
diperbolehkan, bukan membantu
dalam koridor yang tidak
diperbolehkan. Nanti bermasalah
lagi,” tutupnya. n
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Prof. Dr. H. Didin S. Damanhuri
(Guru Besar Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor)
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INDONESIA MENJADI PASAR
PRODUK NEGARA LAIN

T

ahun 2015 kawasan ASEAN
sudah memasuki apa yang
disebut sebagai ASEAN
Economic Comunity (ACC), atau
kawasan ekonomi bagi negara-negara
ASEAN. Ini artinya batas-batas
hubungan antar negara sudah melebur
menjadi satu dalam sebuah kawasan
ASEAN.
Dalam menghadapi kawasan
ekonomi ASEAN, Indonesia harus
mengenal betul potensi dan posisinya
dalam peta ASEAN, dimana Indonesia
berada di tengah dan akan menjadi
sasaran, terutama dalam hubungan
dagang dengan negara-negara paling
maju seperti Singapura, Malaysia,
dan Thailand.
Tetapi Indonesia juga harus bisa
menempatkan diri, mengambil peran
strategisnya yang berada di atas
negara-negara yang paling belakang
diantara negara-negara ASEAN
seperti Laos, Kamboja, Myanmar,
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Philipina, begitu pun Vietnam, Brunei
Darussalam, dan Timor Leste.
Apa yang harus dipersiapkan
Indonesia menghadapi kawasan
ekonomi ASEAN? Prof Didin S
Damanhuri, Guru Besar Ekonomi
Pertanian Institut Pertanian Bogor
(IPB) kepada Majalah Kompetisi
menjelaskan fokus utama adalah
dalam penegakkan hukum terkait
penanganan kasus korupsi, dan
juga penangan persaingan tidak
sehat yang selama ini sudah berjalan
namun masih ditemui hukum “yang
kuat yang menang”.
Menurut Didin saat ini Indonesia
membutuhkan waktu dua tahun
mempersiapkan diri dalam hubungan
dengan negara-negara ASEAN
yang memiliki sumber daya alam
(SDA) yang sama. Artinya ini bukan
“comparative advantage” dimana
ada keunggulan masing-masing
tetapi disini setiap negara berada
pada posisi sama. Dengan demikian,
Dindin berpandangan Indonesia
harus menyiapkan diri secara
paripurna sebab sekitar 40-50%
penduduk Indonesia akan menjadi
sasaran pemasaran terutama dari
negara-negara maju.
Di sisi lain, ada sekitar 62.000
jumlah pelaku usaha besar di
Indonesia yang akan memanfaatkan
pasar ASEAN. “Sedangkan pada
posisi pengusaha menengah
berjumlah sangat minim bahkan
boleh dibilang tidak ada, dan sisanya
jumlah pengusaha mikro dan kecil
yang tidak compatible dengan pelaku
usaha besar,” jelasnya.
Yang jadi persoalan, dari sejumlah
62.000 pelaku usaha yang berada di
Indonesia itu sebagian besar masih

terbiasa dengan kompetisi favoritisme.
Artinya mereka masih biasa
memanfaatkan fasilitas pemerintah,
menyiasati pajak, menyiasati
kompetisi. Intinya menyangkut moral
hazard. Maka hemat Dindin, dalam
keadaan ini diperlukan kehadiran
negara yang memiliki kredibilitas
dalam penegakan hukum.
Sedangkan dalam menyiapkan
AEC 2015, Indonesia perlu
menyiapkan program-program agar
pelaku usaha kecil dan menengah
di Indonesia menjadi pelaku usaha
d in amis yan g d ik u atk an dan
diberdayakan sehingga jangan hanya
menguntungkan 62.000 pelaku
usaha besar dan juga beberapa
pelaku usaha yang berada di
Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Didin setuju penegakkan hukum
persaingan usaha menjadi kunci
dalam mengatur berlakunya ekonomi
pasar bebas. Ketidakberhasilan
menegakkan hukum persaingan
usaha melahirkan ketimpangan
terhadap pelaku usaha yang memiliki
akses lemah.terhadap sumber daya
termasuk informasi, modal, dan
manajemen.
Maka lanjut Didin hanya pelaku
usaha yang punya akses pada sumbersumber daya produktiflah yang
tetap berkibar. Seperti diketahui,
dalam persaingan yang tidak akan
dirugikan adalah yang accessible.
Dan di Indonesia kondisi timpang
ini umum terjadi, bukan hanya
kemudahan akses, para pelaku
usaha biasa melakukan praktik
menyiasati sumber daya produktif
untuk sebesar-besarnya kepentingan
pribadi.
Jadi negara yang tidak berhasil
Edisi 30  2011
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Prof. Edy Suandi Hamid, MSc.
(Rektor Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)

Indonesia Memiliki
Banyak Keunggulan
di ASEAN

P

erjanjian perdagangan bebas di kawasan ASEAN dan China
yang ditandatangani dalam ACFTA menuntut negara-negara
di ASEAN untuk membuat peraturan yang menganut asas
“win win solution.” Hanya sayangnya Indonesia sebagai negara
yang memiliki potensi pasar terbesar seringkali menghadapi
masalah kerugian dari praktik perdagangan di kawasan ASEAN
ini. Oleh karena itu, momentum pertemuan ASEAN seperti dalam
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke 19 yang dilaksanakan
pada 17 November 2011 kemarin di Bali memiliki peran penting
membahas segala persoalan, termasuk isu persaingan sehat dan
penguatan kebijakan dan hukum persaingan dalam ASEAN
Economic Community (AEC).
Harus diakui, di antara negara-negara ASEAN, Indonesia
memiliki lebih banyak keunggulan. Seperti berperan aktif dalam
kegiatan ASEAN, domisili Sekretariat Jenderal ASEAN yang
berada di Jakarta, sebagai pasar terbesar di ASEAN, dan terakhir
negara yang lebih awal memiliki lembaga yang menangani
pengawasan persaingan usaha dalam bingkai lahirnya UU No.
5 Tahun 1999. Demikian pandangan Prof. Edy Suandi Hamid,
M.Sc. saat dihubungi Rahmat Banu Widodo dari Majalah
Kompetisi, beberapa waktu lalu.
Anggota Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia ini
berpendapat bahwa keunggulan-keunggulan itu bisa membuat
Indonesia berperan lebih banyak. Hal ini dikarenakan Indonesia
juga sudah mempunyai konsep yang jelas tentang UU Persaingan
Usaha, tinggal bagaimana
menerapkannya. Oleh
karenanya Indonesia perlu
menyiapkan konsep yang
tidak merugikan dan sudah
pasti yang menguntungkan,
atau “win win solution”.
Selanjutnya kon sep
persaingan usaha ini nantinya
akan menjadi bahan acuan
atau guideline mengenai
persaingan yang sehat di
negara-negara ASEAN ini.
“Nah kita akan melihat itu
dari sisi regulasi, aturan,
atau agreement. Sebab
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menegakkan aturan main supremasi hukum
persaingan sehat hanya akan menguntungkan
bagi mereka yang accessible dalam sumber
daya produktif, bahkan yang menyiasati
hukum. Jadi untuk mewujudkan kesejahteraan,
negara bisa menegakkan hukum bagi semua
pelaku usaha untuk accessible kepada sumber
daya produktif bukan hanya informatif.
“Nah mumpung ini belum diberlakukan
ASEAN Economic Community. Jika sudah,
kondisi akan lebih ganas lagi sebab pelaku usaha
di tiga negara besar di ASEAN bisa jadi lebih
unggul dari pelaku usaha di Indonesia, baik
dalam jaringan internasional, maupun sumber
daya produktif yang bersifat regional maupun
global,” urainya.
Jika negara kita tidak terampil menegakkan
aturan main di negaranya sendiri, maka dia
akan dimakan oleh pengusaha yang terbiasa
dengan kompetisi, terbiasa dalam akses sumber
daya produktif. Misalnya bagaimana Malaysia
dengan kekuatan modal dan informasinya
dapat menguasai lahan-lahan di Kalimantan.
Dindin memaparkan meskipun Indonesia
harus bisa berkompetisi dengan negara-negara
maju di ASEAN, tetapi ada negara lain yang
notabene dapat menjadi pasar bagi produkproduk Indonesia. Bukan hanya pelaku besar
tapi pelaku UKM pun bisa difasilitasi negara
dengan market intelligence. Negara-negara
yang masih bisa dilirik sebagai pasar produkproduk unggulan Indonesia adalah negaranegara yang sejajar atau di bawah peringkat
kapasitas ekonominya, seperti Philipina,
Myanmar, Laos, Kamboja, termasuk Brunei
dan Vietnam. “Itulah negara-negara yang
walaupun penduduknya jauh lebih kecil bisa
menjadi sasaran dan pemasaran Indonesia,”
ungkapnya.
Jadi menurut Dindin negaralah yang harus
memantau atau mendatabasekan data-data
potensi pemasaran yang ada di beberapa negara
seperti Vietnam, Brunei Darussalam, Philipina,
Laos, dan Myanmar. “Tentu sekali lagi sasaran
bukan hanya pelaku besar tapi juga pelaku
UKM. Kalau kuliner, kerajinan berbasis tekstil
dan garmen, itu bisa dilakukan usaha menengah
dan kecil,” katanya.
Dengan produksi otomotif dan elektronik
diserahkan pada usaha besar, sementara kuliner,
garmen, pangan, diserahkan UKM, seharusnya
dapat menciptakan kesejahteraan. Tentu saja
dengan syarat asalkan dilakukan dengan mengcreate development oleh pemerintah, dengan
menciptakan teknologi baru, produk baru,
serta pemasaran baru, ungkapnya.(redaksi)
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dalam konteks kompetisi, hal itu
sangat diperlukan ketika kita sudah
membuka diri dalam perjanjian
perdagangan bebas (FTA),” ujar
Rektor Universitas Islam Indonesia
( U I I ) Yo g y a k a r t a i n i . P a d a
akhirnya dengan diberlakukannya
perdagangan bebas ini akan ada
preferensi-preferensi dari barangbarang produk sesama negara
ASEAN atau disebut ”certified of
origin” yang diambil sebagai barang
ASEAN. Edy pun menjelaskan ketika
perdagangan sudah terbuka, peluang
untuk praktik-praktik monopoli
sangat besar jika tidak diatur. Ini
akan melahirkan praktik persaingan
tidak sehat, dengan kemungkinan
pengakuan produk-produk luar
sebagai barang produknya.
“Konsep-konsep seperti itu
yang harus dipersiapkan oleh
Indonesia. Sebab dalam konteks
ASEAN Competitive Coorporation
Free Trade Area, Indonesia diakui
sebagai pasar terbesar di negara
ASEAN. Jangan lupa kerjasama
ekonomi ASEAN tidak akan jalan
tanpa partisipasi dan peran serta
Indonesia,” tegasnya.
Oleh karena itu, menurut Edy,
mereka selalu mengincar pasar
Indonesia yang cukup besar. Maka
dalam konsep persaingan ini Indonesia
perlu membuat “framework” yang
menguntungkan semua negaranegara ASEAN, “karena dalam
konteks persaingan bebas selama ini
Indonesia selalu berada pada posisi
yang dirugikan, atau Indonesia berada
pada posisi dengan keuntungan yang
minimal,” katanya. Ia menuturkan
dalam konteks ini, Indonesia harus
bisa menangkap peluang dan manfaat
dari keketuaannya di ASEAN.
Dalam Forum ASEAN seperti
ini bisa didorong usaha melahirkan
lembaga bersama yang terkait
dengan masalah kompetisi dan
kebijakan persaingan sehat yang
diberlakukan di negara-negara
ASEAN. Misalnya ASEAN
Commite of Fair Competition yang
bertugas mengintegrasikan tugas,
fungsi, dan kerja dalam pengawasan
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praktik persaingan usaha tidak
sehat di tingkat negara-negara
ASEAN.
Posisi ASEAN Commite of Fair
Competition itu pada akhirnya
akan menjadi alat untuk memaksa
kebijakan pemerintah supaya inline
dengan kebijakan persaingan.
“Sebetulnya begini, ketika kita
masuk AFTA, kita menetapkan
pemotongan tarif, itu juga kebijakan
yang sebenarnya tidak disepakati
pemerintah karena menurunkan
proteksi, namun karena adanya
perundingan dimana presiden sudah
sepakat, maka di tingkat bawah
tinggal melaksanakan apa yang
telah disepakati di pusat,” jelasnya.
Ketika presiden menyepakati hasil
KTT, secara otomatis aturan di
tingkat bawah berubah. Untuk
itulah forum KTT ini diharapkan
secara eksternal bisa menciptakan
kerjasama dalam menerapkan
Hukum dan Kebijakan Persaingan
antar negara-negara ASEAN, serta
melakukan penguatan jaringan
lembaga pengawas persaingan di
tingkat ASEAN. “Sedangkan ke
dalam negeri, lembaga persaingan
di tiap negara bisa inline dengan
kebijakan nasional pemerintah,
sehingga tidak ada dikotomi antar
pemerintah atau beda pandangan
antara satu instansi dengan instansi
lainnya, ketika berbicara di tingkat
ASEAN kebijakan sama semua,”
ujarnya.
Penegakan hukum persaingan
usaha berpengaruh positif terhadap
kualitas pertumbuhan ekonomi
sebuah negara tergantung kepada
sistem berlaku di negara tersebut. Edy
mencontohkan negara Singapura,
sistemnya dan aturanmain sangat
ketat dalam menerapkan pasar bebas.
Semakin tinggi ekonominya
dalam konteks persaingan, law
enforcement terlihat lebih fair. Di
Indonesia karena law enforcement
rendah, banyak hal harus
disiasati. “Tetapi ketika kita ingin
mengintegrasikan masyarakat dan
ekonominya dengan masyarakat
ASEAN, maka mau tidak mau kita

harus mengubah diri,” ungkapnya.
Bergabungnya Indonesia
ke AFTA, memaksa kita untuk
berubah secara sistem supaya lebih
efisien, karena kita sudah menjadi
pasar bagi negara lain. “Ketika
kita berintegrasi dengan negara
ASEAN untuk membuat standar
kompetisi yang sama, maka kita
harus siap untuk merubah. Kalau
ada masalah, kita bisa bawa ke
lembaga pengadilan persaingan di
tingkat ASEAN,” tegasnya.
Menurut Edy, tidak hanya
konsep, namun juga implementasi
hukum dan kebijakan persaingan di
beberapa negara akan mendorong
pertumbuhan ekonomi sehingga lebih
baik dan berkualitas. “Pertumbuhan
ekonomi kita kan diwacanakan
tinggi tapi tidak berkualitas. Tidak
berkualitasnya karena pertumbuhan
ekonomi terkonsentrasi pada pelakupelaku ekonomi tertentu.” Ekonomi
yang terkonsentrasi itu juga mungkin
dikarenakan persaingan usaha tidak
sehat. “Artinya konsep yang baik,
implementasi yang baik, didukung
oleh law enforcement akan melahirkan
pertumbuhan ekonomi yang baik,”
ujarnya mengakhiri pembicaraan.
Edy berharap melalui kegiatan
ACC ini diharapkan adanya
penguatan kelembagaan pengawasan
di tingkat negara-negara ASEAN dan
penerapan hukum dan kebijakan
persaingan usaha yang diterapkan
dalam kebijakan nasional di masingmasing negara ASEAN. Kemudian
forum itu diharapkan mampu
melahirkan kesepakatan-kesepakatan
dan komitmen yang mengatur
persaingan yang sehat di level ASEAN.
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Prof. Dr. Mohtar Masoed
(Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

H

armonisasi kebijakan persaingan di regional
dalam prosesnya harus melihat sektor atau bidang
usaha di setiap negara ASEAN. Kita harus melihat
sektor mana yang dapat mendorong integrasi kebijakan
persaingan dan bidang apa yang kurang dapat mendukung
proses integrasi ini. Beberapa sektor seperti pangan di
beberapa negara merupakan sesuatu yang sensitif jika
dikaitkan dengan kedaulatan.
Pada prinsipnya integrasi kebijakan persaingan di regional
ASEAN adalah efisiensi ekonomi. Semangat untuk efisiensi
ekonomi dalam integrasi kebijakan regional harus diimbangi
dengan ’pagar’ proteksi terhadap kedaulatan nasional.
“Siapapun harus tahu bahwa politik luar negeri negara
ASEAN sumbernya dari dalam, foreign policy begin at
home,” ungkap Prof. Dr. Mohtar Masoed, Guru Besar
Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada.
Kebijakan persaingan regional akan terbentuk jika negaranegara di dalamnya sudah confidence terhadap pemenuhan
kebutuhan dalam negeri. Dengan kata lain industri dalam
negeri harus sudah bisa diandalkan. Jika tidak, akan
berujung pada kebijakan proteksi oleh pemerintah.
Hal di atas merupakan kondisi yang akan mendukung
untuk proses integrasi kebijakan persaingan di regional
ASEAN. Prasyarat pendukung lain dan juga sejalan dengan
konsep AFTA adalah infrastruktur setiap negara harus
terus dikembangkan, terutama bagi negara yang tingkat
kemajuannya kurang agar tidak terlalu tertinggal dengan
negara ASEAN lainnya.
Syarat lain yang harus dimiliki adalah kepemimpinan yang
selalu berinisiatif untuk membangun koordinasi regional.
Kepemimpinan inilah yang juga akan bermanfaat saat
komunitas ASEAN berhadapan dengan blok perdagangan lain
semisal European Union (EU). Nantinya kita harus menghadapi

kerjasama dengan
negara di luar
ASEAN sebagai
komunitas ASEAN,
tidak lagi secara
bilateral antar
negara. Sehingga
semangat komitmen
regional harus terus
dipupuk melalui
kepemimpinan
yang kuat.
“Koordinasi di
bidang persaingan harus pula didukung dengan koordinasi
politik,” tuturnya. Hal ini menurut Prof. Mohtar perlu
dilakukan agar dapat meminimalisir hambatan, bahkan
konflik antar negara selama proses koordinasi tersebut.
Yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam
integrasi kebijakan regional adalah bahwa inisiatif lahirnya
suatu koordinasi antar negara lebih sering muncul dari bisnis
dibandingkan dari pemerintah itu sendiri. Gerakan bisnis jauh
lebih aktif karena mempunyai kepentingan yang lebih luas.
”Saya contohkan hubungan Taiwan dan China yang membaik
bukan karena pemerintah masing-masing yang masih
bermusuhan, tetapi karena kepentingan bisnis,” terangnya.
Yang terakhir, usaha untuk mendukung proses integrasi
kebijakan persaingan regional adalah dengan benar-benar
membereskan semua hambatan di bidang lain yang ada
dalam hubungan regional ASEAN. Sebagai contoh masalah
tenaga kerja yang seharusnya memiliki sertifikasi yang dapat
digunakan atau diterima di seluruh negara ASEAN.”Kita tidak
bisa menyepelekan hambatan-hambatan seperti ini karena
dapat bermuara pada hubungan politik,” tutupnya.

Drs. Riza Noer Arfani, MA
(Peneliti Pusat Studi Perdagangan Dunia
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Kebijakan Persaingan Bisa Menjadi Common
Ground Bagi Permasalahan Persaingan Regional

A

SEAN Free Trade Area telah
menjadi komitmen 10 Negara
ASEAN yang bertujuan me
ningkatkan daya saing ASEAN sebagai
basis produksi dalam pasar dunia
Edisi 30  2011

melalui penghapusan bea dan halangan
non-bea dalam ASEAN serta menarik
investasi asing langsung ke ASEAN.
Perlu ad a k es amaan ger ak
antara 10 negara tersebut dalam

hal kebijakan persaingan. Karena
dalam menghadapi AFTA tanpa
ada aturan yang jelas dan tegas
akan mengarah kepada kehancuran
bersama. Kehancuran yang dimaksud
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dalam istilah founding fathers kita adalah free fight
liberalism atau liberalisasi mati-matian tanpa ada aturan.
Hal di atas yang disampaikan oleh Drs. Riza Noer Arfani,
MA, Peneliti Pusat Studi Perdagangan Dunia, Universitas
Gajah Mada (UGM) kepada Majalah Kompetisi.
Dengan adanya hukum persaingan usaha semua
menjadi terjamin, semua berdiri pada garis yang sama
dan playing field yang sama pula sehingga dibutuhkan
dalam free trade arrangement di kawasan ASEAN.
Konsep persaingan usaha harus ditegakkan karena sesuai
dengan falsafah negara kita. Indonesia sebagai pelopor
implementasi UU larangan monopoli dan sekarang
menjadi Ketua ASEAN dan AEGC perlu menegaskan dan
menggarisbawahi pentingnya kerjasama penerapan UU
dan kebijakan persaingan di seluruh kawasan ASEAN.
Kalau dilihat dari volume perdagangan dan ekonomi,
kebutuhan akan kesepahaman tentang persaingan usaha
antara ASEAN dan China lebih perlu segera terbentuk
dibandingkan dengan antar internal ASEAN. Meskipun
sebenarnya volume perdagangan di internal ASEAN
sendiri mempunyai kecenderungan meningkat. Berbeda
lagi hubungan perdagangan dengan Jepang yang memiliki
mindset dan arah kebijakan yang cenderung sejalan dengan
negara anggota ASEAN meskipun kerjasama baru bersifat
bilateral.
Langkah awal untuk membentuk harmonisasi kebijakan
persaingan bisa lewat forum regional. Forum ini nantinya
bisa mem-back up pelaksanaan ACFTA. ”Berbagai komplain
yang saya ikuti mengenai penerapan ACFTA sebenarnya
bisa dikerangkai dalam aturan atau kebijakan persaingan,”
terangnya. Masalah mengenai penurunan tarif dan hambatan
perdagangan praktis tidak ada masalah karena semua sudah
menstandarkan diri pada AC-FTA bahkan dengan WTO.
Tetapi berbagai masalah seperti penerapan HAKI perlu ada
kesepakatan dan enforcement dari prinsip HAKI. Ada juga
masalah banyaknya ’pasar gelap’ atau istilah lainya informal
economy yang sebenarnya turut menggerakkan ekonomi di
regional tetapi tidak masuk dalam data perdagangan negara.
Hambatan yang dihadapi dalam harmonisasi kebijakan
persaingan di regional ASEAN antara lain tingkat
kemajuan negara anggota ASEAN yang berbeda.
Hambatan yang kedua tentunya penerapan hukum dan
kebijakan persaingan yang berbeda tiap negara. Ada yang
sudah maju ada yang belum menerapkan sama sekali.
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Namun sebenarnya kepentingan setiap negara anggota
ASEAN untuk kerjasama ekonomi dan perdagangan ke
luar sama, terutama dengan China.
Permasalahan lain adalah adanya konsep daya saing
yang dikembangkan di beberapa negara ASEAN terlalu
merkantilis. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa
regionalisasi tidak akan berkembang jika negara-negara
didalamnya tidak kuat. Tetapi persepsi daya saing yang
terlalu sempit akan mematikan dalam jangka panjang.
Ada lima negara yang lebih menonjol dalam hal
kemajuan negara dan penerapan kebijakan persaingan
yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, Philipina dan
Malaysia. Lima negara ini bisa menjadi lokomotif untuk
mendorong terciptanya harmonisasi di ASEAN.
Hubungan politik antar negara ASEAN yang
beberapa diantaranya kurang baik tidak secara langsung
berpengaruh pada harmonisasi kebijakan di bidang lain,
termasuk bidang persaingan. Tetapi menurut Riza hal itu
tidak menjadi masalah yang berarti karena dalam diri
para pemimpin negara anggota ASEAN telah tertanam
nilai-nilai ASEAN yang salah satunya kesadaran untuk
menggunakan dialog dalam menyelesaikan masalah di
regional ASEAN. Boleh dikatakan modal atau keuntungan
ASEAN adalah hubungan secara politik sudah matang
dibandingkan kawasan Asia Timur yang notabene hanya
dikuasai tiga negara (China, Jepang, dan Korea Selatan)
namun sulit memiliki landasan politik yang sama. Apalagi
kalau di bandingkan dengan Asia Selatan.
Menurut Riza, kebijakan persaingan secara regional
menjadi prasyarat untuk menuju kerjasama perdagangan
dan ekonomi yang bagus di regional ASEAN maupun
ASEAN Plus Three (China, Jepang, dan Korea Selatan)/
APT. ”Kebijakan persaingan di regional bisa menjadi
common ground bagi permasalahan persaingan, bahkan
kalau perlu ada institusi resmi bidang persaingan di
ASEAN sebagai penuntun aktivitas usaha di kawasan
ASEAN,” tuturnya.
Dalam piagam ASEAN terdapat dispute settlement
mecanism. Meskipun dalam bidang ekonomi mekanisme
itu belum diatur secara rinci tetapi arahnya sama seperti
posisi WTO. Dengan kata lain lembaga resmi persaingan
di ASEAN bisa menjadi embrio lahirnya suatu dispute
settlement body di ASEAN.
”Saya punya keyakinan komitmen ekonomi ASEAN
bisa terbentuk,” paparnya. Sepuluh tahun kedepan
memungkinkan untuk terciptanya kemajuan yang signifikan
dalam integrasi regional ASEAN dengan driving force-nya
adalah bisnis. Hal ini bisa terjadi karena proses integrasi
di bidang bisnis akan menentukan kemajuan ekonomi di
suatu kawasan. Hal serupa telah terjadi di Eropa.
Dan yang harus diperhatikan juga adalah sektor-sektor
yang menjadi lokomotif dari pertumbuhan ekonomi regional
yang salah satunya adalah manufaktur. Pertumbuhan di
kawasan ini cukup menjanjikan. Bahkan sebelum ada Piagam
ASEAN dan ASEAN Economic Community (AEC) beberapa
tempat sudah menjadi basis perkembangan manufaktur
antara lain Batam, Johor, dan Bangkok.
Edisi 30  2011
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M. Nawir Messi
(Ketua KPPU)

COMPETITION POLICY
adalah Pilar Pasar
Tunggal ASEAN?

K

eberadaan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) di
wilayah regional Asia Tenggara
semakin menunjukkan peran yang
signifikan. Hal tersebut ditunjukkan
dengan sejumlah prakrasa KPPU
melalui forum baik bersifat nasional,
regional bahkan internasional
dalam isu-isu hukum dan kebijakan
persaingan. Sebagai wilayah yang
memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi
tertinggi, ASEAN telah menjadi pusat
perhatian dunia. Terlebih lagi saat
Amerika dan Eropa dilanda krisis,
ASEAN menjadi wilayah investasi yang
menguntungkan. Keberadaan otoritas
persaingan di regional ASEAN sangat
penting dan menentukan karena di
wilayah ini akan menjadi “medan
persaingan” yang dinamis.
Di tengah pertemuan para
pimpinan ASEAN dalam forum
ASEAN Summit, KPPU sebagai tuan
rumah menyelenggarakan dua kegiatan
yaitu ASEAN Competition Conference
dan AEGC High Level Meeting.
Edisi 30  2011

Kedua acara tersebut berfokus pada
tercapainya sasaran ASEAN Economic
Community (AEC) Blueprint, yaitu
terwujudnya pasar bersama/tunggal
ASEAN. Dalam usaha mewujudkan
common market tersebut, dibutuhkan
harmonisasi kebijakan persaingan
usaha di antara negara-negara anggota
ASEAN. Sebagai Ketua AEGC, peran
KPPU menjadi sangat menentukan ke
mana arah otoritas persaingan tingkat
ASEAN ke depan.
Guna menggali lebih dalam tentang
tujuan, target dan program yang
akan dilakukan paska pertemuan
tersebut, Redaksi Majalah Kompetisi
menyambangi Nawir Messi, sebagai
Ketua KPPU dan Ketua AEGC, di ruang
kerjanya. Berikut wawancaranya:
Selama ini Indonesia dianggap
relatif paling cepat pelaksanaan
UU Persaingannya. Terkait dengan
momen di Bali, bisakah faktor
persaingan menjadi isu di ASEAN
karena kemungkinan tidak semua
negara akan melaksanakannya?

Saya kembali ke belakang, mengapa
harus ada ASEAN Competition
Conference dan High Level Meeting.
Komitmen politic leader tahun 2003
itu sepakat bahwa pada tahun 2015
akan dimulai ASEAN Economic
Community sebagai pertanda
dimulainya ASEAN Single Market/
ASEAN Common Market atau pasar
bersama. Sebagai konsekuensi dari
deklarasi 2003 itu maka diperlukan
tiga pilar dalam rangka mewujudkan
ASEAN sebagai wilayah ekonomi
yang kompetitif. Salah satunya
adalah competition policy. Oleh
karena itu diprogramkan bahwa
pada tahun 2015 sebelum deklarasi
ASEAN Common Market, seluruh
negara ASEAN diharapkan sudah
memiliki competition policy. Sebagai
konsekuensi dari target itu maka
negara-negara ASEAN bersepakat
membentuk suatu organisasi sebagai
bagian dari badan sekretariat ASEAN
yang disebut ASEAN Expert Group
Competition (AEGC) yang tahun ini
ketuanya adalah Indonesia.
Dalam rangka mencapai targettarget 2015 itulah kemudian AEGC
diberi tugas untuk menyiapkan
guideline, menyiapkan handbook,
meningkatkan core competence negaranegara anggota. Itu sudah berjalan
dan menghasilkan beberapa output.
Muncul pertanyaan, apakah bahasa
yang dipakai dalam perundinganperundingan itu dapat dipahami dan
dimengerti oleh publik? Karena itu
perlu dibahasakan dengan bahasa
publik. Inilah kemudian yang
mendorong kita untuk melakukan
suatu konferensi yang melibatkan
semua stakeholders. Dalam konferensi
ini selain institusi-institusi persaingan
itu sendiri, dilibatkan juga dunia usaha,
asosiasi-asosiasi usaha, asosiasi-asosiasi
lawyer, bahkan akademisi dan institusiinstitusi publik non-persaingan.
Tujuan konfrensi ini adalah
mendorong semua orang untuk ikut
berpartisipasi dalam melahirkan
dan mengendorse implementasi
hukum persaingan di masing-masing
negara. Bahkan kalau perlu ikut
aktif mendorong diskusi tentang
perlu tidaknya dua hal. Pertama,
dalam rangka melahirkan pasar
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tunggal ASEAN, apakah kita perlu
melakukan harmonisasi-harmonisasi
hukum dan kebijakan antar negara.
Kedua, apakah perlu kita secara
bersama melahirkan insitusi yang
namanya ASEAN Competicy
Authority pada waktunya nanti.
Maka gagasan lahirnya ASEAN
Competition Conference ini dalam
rangka membangkitkan awareness
dari semua stakeholders di ASEAN.
Kalau tahun-tahun sebelumnya
pertemuan-pertemuan persaingan
usaha itu sebatas pada competition
authority atau instansi-instansi
terkait, melalui konferensi ini
pertemuan-pertemuan persaingan
usaha setiap tahun nantinya akan
dilakukan melalui keterlibatan semua
stakeholders di berbagai bidang.
Seberapa efektif upaya ini?
Upaya untuk menggelindingkan
ASEAN Awareness dalam rangka
mencapai target 2015 ini akan
tergantung pada apakah konferensi
yang pertama ini bisa kita tunjukkan
output yang clear dan signifikan. Kalau
tidak maka ini tidak bisa diteruskan
sebagai sebuah kegiatan rutin. Namun
jika ini dilihat dapat melahirkan manfaat
besar, sebagaimana kesepakatan dalam
semua AEGC Meeting sebelumnya, ini
akan digelindingkan sebagai program
rutin tiap tahun. Itu yang pertama.
Yang kedua, (ada 2 forum di Bali yang
melibatkan multistakeholder-red), ada
forum AEGC dimana setiap otoritas
terkait competition mengirimkan
wakilnya, namun dalam prakteknya
yang hadir adalah middle class officer.
Selain itu, secara struktur AEGC ini
melapor kepada Senior Economic
Observe Meeting (SEOM) yang
ketuanya Dirjen, ketua hariannya
adalah direktur di Kementerian.
Nah sangat lucu, Ketua KPPU, yang
diangkat Presiden setelah mendapat
persetujuan, melapor kepada seorang
direktur. Hal yang sama juga terjadi
ketika Ketua KPPU Thailand yang
notabene adalah Deputi Menteri
melapor kepada SEOM yang seharihari ditangani oleh seorang direktur.
Itu terjadi di semua negara. Itu isu
yang pertama.
Isu yang kedua adalah dengan
struktur dan praktek seperti itu maka
proses pengambilan keputusan di
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AEGC menjadi sangat lambat. Kita
rapat disini, masing-masing delegasi
mengembalikan ke negaranya,
konsultasi ke atas lalu kita bicarakan
lagi pada meeting berikutnya, take
a lot of time. Oleh karena itu kita
menggagas agar bisa merestructure
AEGC ini sehingga kita tidak melapor
ke SEOM tapi kepada ASEAN
Economic Council yang merupakan
badan yang bertanggung jawab dalam
pengembangan ASEAN Economic
Comunity itu. Tidak ada lagi di atas
itu, yang ada pertemuan presiden.
Untuk membahas itu kita menginisiasi
lahirnya suatu forum pertemuan yang
rencananya akan dilakukan secara
regular yang kita sebut ASEAN High
Level Meeting on Competition.
Tapi urgensi dari High Level Meeting
ini adalah selain untuk memformalkan
diri sebagai institusi pengambil
keputusan dan untuk merestructure
dalam konteks ASEAN, juga keinginan
kita untuk menyatukan pendapat
dalam merespon persoalan-persoalan
dinamis di tingkat regional dan global.
Contohnya dalam menghadapi krisis
ekonomi Eropa Amerika, kita tidak
merespon dengan sendiri-sendiri tapi
ada kesatuan sikap secara bersamasama. Kalau itu bisa dilakukan, ASEAN
akan tumbuh menjadi suatu kekuatan
yang diperhitungkan.
Kalau tidak semua negara menyepakati,
mungkinkah ada potensi konflik antar
negara dalam menghadapi krisis?
ASEAN ini kan naturenya membinding, artinya pendekatan ASEAN
adalah pendekatan persuasif yang
saling respect satu sama lain. Jadi kalau
toh ada satu negara tidak setuju, tidak
pernah ada sejarah negara yang tidak
setuju langsung teriak. Ini gaya timur,
prinsip komunikasi ASEAN adalah
prinsip respect each other. Cuma
kekhawatirannya di masa lalu itu kalau
satu sepakat semua sepakat, setelah ada
yang tidak sepakat baru tidak sepakat.
Problemnya dimana hingga beberapa
negara ASEAN tidak begitu care atau
setengah hati terhadap oritas persaingan
ini?
Mereka tidak percaya persaingan
sebagai sesuatu yang bisa menimbulkan
kesejahteraan. Oleh karena itu sesi
pertama di konferensi di Bali adalah
persaingan usaha dan pertumbuhan

ekonomi, persaingan usaha dan social
welfare, persaingan usaha dan consumer
welfare. Sesi kedua persaingan usaha
dan employement/ketenagakerjaan.
Untuk menunjukan kepada merekamereka di wilayah ini bahwa ’jika
kita lakukan ini, ini dampaknya’.
Misalnya dalam kasus telekomunikasi
kita minta UGM bikin riset untuk
mengutak-atik dampak pertumbuhan
ekonomi dari persaingan usaha. Secara
scientific itu bisa kita tunjukkan kepada
mereka. Kita juga bisa menunjukan
if we do properly, competition tidak
menimbulkan pengangguran.
Ada tidak resep khusus yang
ditawarkan Indonesia dalam kaitannya
dengan keketuaan di AEGC yang
diselipkan pada agenda ACC?
Begini, semua perdebatan mengenai
dampak competition policy terhadap
pertumbuhan ekonomi, social welfare,
dan employment, itu hanya sinyalemen,
hipotesis. Kalau kita kan keluar
dengan angka-angka. Hasil kerja sama
kita dengan UGM keluar dengan
angka-angka, setiap ada perubahan
tingkat persaingan sekian persen akan
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
sekian persen. Itu sangat real, tapi
nanti ada tanggapan asumsinya apa,
itu urusan lainlah. Tapi untuk para
akademisi saya kira mereka bisa terima.
Itu sesuatu yang sangat real bagi saya,
dan selama ini belum pernah ada di
dunia mengenai itu. Itulah sebabnya
saya selalu push staf untuk merevise
dan improve lagi model competition
index karena akan saya bawa ke luar.
Kemudian selama keketuaan kita, yang
ingin saya endorse dan tahun depan
Insya Allah akan dilaksanakan adalah
perlunya suatu instrumen bersama di
dalam memformulasikan kebijakankebijakan publik di sektor pemerintah.
Apakah itu pedoman-pedoman yang
bisa dijadikan referensi. Kalau ingin
membuat kebijakan UU Pertanahan,
Pertambangan, atau regulasi tertentu,
saya harus cek dampaknya terhadap
persaingan usaha dulu dari sisi A, B,
C, D dan seterusnya. Ini saya sebut
sebagai Competition Handbook for
Public Sector.
Kalau asumsinya ASEAN tidak
percaya dengan solusi pasar tunggal,
apakah ini bisa jadi hambatan?
Ada 3 lapis negara anggota
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ASEAN. Di lapis paling bawah ada
Laos, Kamboja, Myanmar. Lapis
tengah ada Indonesia, Thailand,
Filipina, dan di lapis atas ada Brunei,
Singapore, dan Malaysia. Jadi harus
realistis melihat perbedaannya terlalu
jauh. Karena itu salah satu tujuan
mendasar ASEAN adalah narrowing
the gap. Dan untuk mempersempit
gap itu, kita tidak bisa mengatakan
seluruh negara harus memulainya
secara sama pada 2015. Saya kira
harus ada perbedaan-perbedaan. Bagi
negara-negara yang baru memulai
competition policynya mungkin akan
ada perbedaan enforcement dengan
negara yang sudah belasan tahun seperti
Indonesia, Thailand, dan Singapore.
Seperti misalnya dalam hal tarif
perdagangan, ada perbedaan antara
negara-negara yang sudah ke depan
dengan negara-negara yang terbelakang.
Ada penundaan sampai empat tahun,
kalau tidak salah, sebagai privileges bagi
negara-negara seperti Laos, Kamboja,
Myanmar. Skema-skema seperti itu
harusnya juga disiapkan untuk bidang
persaingan usaha kalau kita tidak ingin
ada perpecahan.
Tapi yakin akan muncul ASEAN
Competition Authority?
Kita tidak akan pernah membuka
pembicaraan tentang itu sebelum 2015,
sebelum setiap negara mengambil
keputusan apakah akan mengadopsi
kebijakan persaingan atau tidak. Itu
langkah terakhir. Bisa jadi malah
Regional Competition Authority itu
baru bisa muncul pada 2020.
Jadi ketika semua negara ASEAN sudah
menjalankan kebijakan persaingan,
apakah itu akan dilaksanakan?
Baru kita bicarakan perlu tidaknya
kita punya regional authority, karena
kalau kita memulainya sekarang,
bisa jadi tanggapannya ”ngapain gua
ikut-ikut, mending ga ikut”. Hal ini
kan sudah kita gelindingkan, namun
tetap perlu kehati-hatian. Bayangkan,
saat konferensi pertama yang kita
lakukan di Bali, saat itu semua orang
dari seluruh ASEAN anti persaingan.
Singapore, Malaysia, Brunei apalagi.
Thailand yang sudah punya sejenis
KPPU pun masih anti persaingan. Dua
tahun berikutnya saya bikin konferensi
lagi, sudah mulai banyak yang bertanya.
Setahun dua tahun kemudian, ketika
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ada pertemuan-pertemuan di negara
lain, mereka sudah mulai tertarik.
Setahun setelah konferensi kedua,
Malaysia sudah kirim beberapa orang
kesini untuk belajar. Jadi itu proses.
Jangan memulai dari akhir.
Bagaimana dengan kesetaraan
pengaturan persaingannya sendiri?
Itu yang saya maksud dengan
harmonisasi. Itu next steplah, yang
penting ada dulu. Saya selalu bilang,
baik setelah saya ketua atau sebelumnya,
it doesn’t necessary to be similar with
what we have. Kalau Anda cuma punya
UU Sektor, untuk mengatur persaingan
di sektor, fine. Tapi tolong perbanyak
UU yang mengatur persaingan di
sektor yang ada persaingannya. Jadi
prinsipnya tidak ada satu ukuran yang
bisa sama di setiap negara, tidak ada
satu model yang sama.
Jadi kesimpulannya cukup prospektif
tapi cukup berat mengarah kesana?
Kalau kita kembali kepada isu
betapa dahsyatnya perkembangan
competition dalam 8 tahun belakangan
ini, jangan terlalu khawatir bahwa
Laos, Kamboja, Myanmar, Brunei,
akan stuck disitu. Kalau kita tidak
berhasil, negara maju akan menekan
mereka. Jadi bila tidak bisa diselesaikan
dengan kita sendiri sesama anggota,
negara lain akan menyelesaikannya.
Apa keuntungan untuk Indonesia
ketika ASEAN Competition Authority
terbentuk?
Jadi begini, fungsi competition
authority kan hanya mengawas
semua proses bisnis agar fair. Ihwal
nanti Indonesia punya kepentingan
apa agar proses itu fair atau tidak
tergantung pada kemampuannya
untuk bernegosiasi dalam proses-proses
selanjutnya. Kalau dia gagal melakukan
negosiasi sebagaimana biasanya,

maka dia tidak akan memperoleh
keuntungan apa-apa bahkan akan
terimbas negatifnya. Jadi setiap proses
ini selalu menjadi pisau bermata dua.
Kalau Anda tidak siap akan tergilas.
Yang selalu menjadi perhatian
adalah bisa tidak kita manfaatkan pasar
tunggal ini dalam rangka kepentingan
Indonesia sebesar-besarnya. Harusnya
sih bisa, tapi itu tergantung kepada
bisa tidaknya birokrat-birokrat di
kementrian-kementrian bekerja
dengan baik untuk menyiapkan diri,
menyiapkan masyarakat. Persoalannya
terletak disitu. Itu bukan pekerjaan kita
tapi pekerjaan mereka.
Sebagai contoh nyata, tenagatenaga tidak terdidik kita 150
juta. Yang sekarang bisa bekerja di
luar baru sedikit. Lima juta paling
banyak. Kalau pasar tunggal dibuka
tidak usah khawatir, pengangguranpengangguran akan ke Malaysia
dan Singapore semua. Tapi sebagai
konsekuensi, ada yang harus kita
bayar, bahwa para profesional yang
sekarang jadi dirut-dirut baik itu
orang Melayu, Batak, Bugis dll, akan
hilang digantikan dengan orangorang Singapore. Jadi ada trade-off
seperti itu yang harus disiapkan.
Singapore tidak bisa lagi mengatakan
menolak menerima sayuran Indonesia,
ikan-ikan mentah kita akan mudah
masuk ke Singapore. Tapi lagilagi produk-produk manufaktur
Singapore, Thailand, akan masuk
karena kita tidak bisa membuat itu.
Jadi selalu ada trade-off seperti itu.
Pertanyaanya adalah bagaimana
kesiapan pemerintah menyiapkan
produk-produk yang overlap, karena
produk-produk yang overlap ini yang
bersaing, sementara yang tidak overlap
ya bisa menikmati keterbukaan ini. n
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AEGC Capacity Building Workshop:
“Coordination on Cross-border Issues
on Competition; Opportunities and
Challenges”

P

ada hari Selasa dan Rabu, 20-21 September 2011,
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
bekerjasama dengan AEGC (Asean Expert
Group on Competition), GIZ (Deutsche Geselischaft
fur Internationale Zusammerbeit) dan Federal Foreign
Office menyelenggarakan AEGC Capacity Building
Workshop “Coordination on Cross-border Issues on
Competition; Opportunities and Challenges” yang
bertempat di Hotel Gran Mahakam, Jakarta.
Acara yang
berlangsung
selama 2 hari
ini diikuti oleh
negara-negara
ASEAN dengan
menghadirkan
pembicara
dari ASEAN
Secretariat, DIW Econ, International Policy Expert,
OECD, Mercosur, EU (DG Competition), Japan Fair Trade
Commission (JFTC). Disamping itu, dalam workshop ini
juga dipresentasikan pandangan dan pengalaman dari
lembaga persaingan di ASEAN diantaranya adalah KPPU,
Vietnam Competition Authority (VCA) dan Competition
Commission Singapore (CCS).
Acara dimulai dengan sambutan dari ketua
AEGC yang juga ketua KPPU, Nawir Messi. Dalam
sambutannya Ketua KPPU berharap bahwa workshop
ini akan memberikan hasil yang bermanfaat, tidak hanya
untuk memperkuat kerjasama yang telah ada tetapi juga
menjaga stabilitas dan perdamaian di wilayah ASEAN.
Workshop ini bertujuan untuk mengembangkan
pemahaman mengenai peluang dan tantangan
untuk mengkoordinasikan cross-border competition
issues dan model-model rancangan untuk kerjasama
atau cross border coordination di dalam hukum
dan kebijakan persaingan (CPL). Bagian awal dari
workshop difokuskan pada kebutuhan, cakupan,
dan tantangan cross-border coordination hukum dan
kebijakan persaingan (CPL) serta studi kasus dari blokblok perdagangan wilayah lain seperti The Mercosur,
EU, atau NAFTA.
Sementara bagian kedua workshop membahas crossborder isuess dalam kartel, merger, penyalahgunaan
posisi dominan serta competition advocacy kepada
pemerintah. Hasil akhir dari workshop ini akan menjadi
kesepakatan bersama dalam pengembangan koordinasi
yang lebih baik atau kerjasama dalam masalah yang
terkait dengan persaingan di seluruh wilayah ASEAN. n
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KPPU Memutus Perkara Pelelangan
Proyek Pembangunan Jalan
Tenggarong-Samboja

S

elasa, 23 Agustus 2011, KPPU telah membacakan
Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2011 yaitu
dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No.
5/ 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dugaan pelanggaran
tersebut terkait dengan Tender Proyek Pembangunan
Jalan Tenggarong, Samboja Perbatasan dengan
Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Kutai Kartanegara di Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010. Majelis
Komisi dalam perkara ini terdiri dari Dr. A.M. Tri
Anggraini S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi,
Didik Akhmadi A.K., M.Comm dan Ir. Dedie S.
Martadisastra, S.E., M.M. masing-masing sebagai
Anggota Majelis Komisi.
Perkara ini berawal dari Laporan yang ditindaklanjuti
oleh KPPU RI mengenai adanya Dugaan Persekongkolan
dalam Tender Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong,
Samboja Perbatasan dengan Balikpapan Tahun
Anggaran 2010 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Kutai Kartanegara, yang dilakukan oleh:
1. Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan
Tenggarong, Samboja Perbatasan dengan
Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Kutai Kartanegara (Terlapor I);
2. PT Hatmo Nugroho Sentoso (Terlapor II);
3. PT Permata Hati (Terlapor III);
4. PT Sumber Anugrah Raya (Terlapor IV);
Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah
dilakukan oleh Tim Pemeriksa, Majelis Komisi
berkesimpulan:
1. Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan
Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II,
Terlapor III dan Terlapor IV dengan cara melakukan
kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran,
serta adanya hubungan keluarga diantara peserta
tender menunjukkan adanya tindakan untuk
mengatur Terlapor II untuk menjadi pemenang
tender, dan menciptakan persaingan semu yang
menghambat persaingan usaha;
2. Bahwa tidak terbukti telah terjadi Persekongkolan
Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan
Terlapor II untuk mengatur dan atau menentukan
agar Terlapor II ditetapkan sebagai pemenang tender.
Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan
yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi
memutuskan:
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1. Menyatakan bahwa Terlapor I tidak terbukti
melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menyatakan bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan
Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar
Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang harus
disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan
denda pelanggaran di bidang persaingan usaha
Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha
melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan
423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang
Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar
Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang harus
disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan
denda pelanggaran di bidang persaingan usaha
Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha
melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan
423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang
Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar
Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang harus
disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan
denda pelanggaran di bidang persaingan usaha
Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha
melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan
423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang
Persaingan Usaha). n

Workshop Hakim se-Provinsi Jawa Barat
Mengenai Hukum Persaingan Usaha

B

ertempat di Hotel Novotel Bandung, KPPU
menyelenggarakan Workshop Hakim mengenai
Hukum Persaingan Usaha. Workshop 3 hari,
dari tanggal 5-7 Oktober 2011, ini melibatkan peserta
para hakim dari Pengadilan Negeri (PN) se-provinsi
Jawa Barat.
Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya
sebagai penegak hukum, tidak dapat dipungkiri KPPU
membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai
pihak termasuk dari lembaga peradilan. Lembaga
peradilanlah yang melakukan pemeriksaan terhadap
Keberatan dan Kasasi, termasuk eksekusi atas Putusan
KPPU.
Di rentang 11 tahun kerja KPPU, telah dihasilkan
200 putusan perkara. Sebanyak 45% diantaranya (89
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putusan) telah diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri
oleh pelaku usaha. Dengan kenyataan cukup besarnya
jumlah pengajuan keberatan ke PN dan bahkan kasasi
ke MA, pihak lembaga peradilan yang memeriksa
keberatan terhadap Putusan KPPU diharapkan memiliki
pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai
hukum persaingan usaha.
Hukum persaingan usaha dipahami sebagai
persinggungan antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi.
Dalam pemeriksaan terhadap keberatan Putusan KPPU,
hukum persaingan tidak bisa dilepas dari dasar perhitungan
ekonomi dengan tetap dalam koridor hukum pembuktian.
Selain itu, perhatian juga perlu diarahkan terhadap
pelaksanaan hukum acara dan eksekusi Putusan
KPPU. Contohnya dalam proses pemeriksaan upaya
keberatan terhadap Putusan KPPU di PN sebagaimana
diatur UU No. 5/1999 jo Perma No. 3/ 2005, sering
ditemui perbedaan tafsir dan pelaksanaannya. Di
lapangan, KPPU juga sering mengalami kesulitan dalam
mengeksekusi Putusan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap. Untuk itu dibutuhkan kesamaan persepsi
dari pihak lembaga peradilan dan otoritas persaingan
usaha mengenai teori pembuktian dan due process of
law. Dalam kerangka pemikiran tersebut, workshop
hakim ini diselenggarakan.
Dalam workshop ini, beragam materi terkait
hukum persaingan usaha dipresentasikan, antara
lain mengenai Upaya Hukum Keberatan Putusan
KPPU, Hukum Persaingan Usaha, dan Teori Ekonomi
Persaingan. Pembicara dalam workshop ini antara
lain, Mohammad Saleh (Ketua Muda Perdata Khusus
MA-RI), Anna Maria Tri Anggraini dan Sukarmi
(Komisioner KPPU), serta akademisi Andi Fahmi.
Melalui workshop ini, diharapkan para hakim PN
akan memiliki kesamaan pendapat dengan KPPU
mengenai kebenaran pembuktian, due process of law,
dan penerapan hukum persaingan. Dengan demikian
workshop hakim ini menjadi agenda yang penting bagi
pengembangan kerjasama antara KPPU dan lembaga
peradilan dalam meningkatkan implementasi hukum
persaingan usaha di masa yang akan datang. n
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Pembacaan Putusan Tender
Pekerjaan Pendamping Kegiatan
Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kutai

S

enin, 21 November 2011, KPPU telah membacakan
Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2011, yakni
dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No.
5/ 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dugaan pelanggaran
tersebut terkait dengan Tender Pekerjaan Pendamping
Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan
Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai
Kertanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009.
Majelis Komisi dalam perkara ini terdiri dari Dr. Ir. Benny
Pasaribu, M.Ec. (Ketua), Ir. H. Tadjuddin Noer Said dan
Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M., dan masingmasing sebagai Anggota Majelis Komisi.
Dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini
dilakukan oleh:
1. PT Citra Mandiri Pratama sebagai Terlapor I;
2. PT Karunia Adhi Yasa sebagai Terlapor II;
3. PT Kaltim Citra Alzena sebagai Terlapor III;
4. PT Bangun Bumi Pertiwi sebagai Terlapor IV;
5. Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut
Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu Di
Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009
sebagai Terlapor V.
Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah
dilakukan oleh Tim Pemeriksa,Majelis Komisi
berkesimpulan:
1. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, telah terjadi
pengaturan tender diantara Terlapor I, Terlapor
II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam rangka
memenangkan Terlapor I sebagai pemenang
dalam tender Perkara a quo dengan cara membuat
kesepakatan dan melakukan koordinasi dalam
pembuatan dokumen penawaran;
2. Bahwa Majelis Komisi menilai, Direktur Utama
Terlapor I (PT Citra Mandiri Pratama) merupakan
pemimpin atau penggagas yang mengatur proses
lelang dengan menjadikan Terlapor II (PT Karunia
Adhi Yasa), Terlapor III (PT Kaltim Citra Alzena),
dan Terlapor IV (PT Bangun Bumi Pertiwi) sebagai
perusahaan pendamping dalam tender Perkara a
quo;
3. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, pengaturan
yang dilakukan oleh Direktur Utama Terlapor I
(PT Citra Mandiri Pratama) merupakan salah satu
bentuk persekongkolan dengan cara menciptakan
persaingan semu diantara sesama peserta tender;
4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

kesamaan format antara Terlapor I dan Terlapor
II serta kesamaan format antara Terlapor IV dan
Terlapor III disebabkan karena dokumen penawaran
Terlapor I dan Terlapor II dibuat oleh orang yang
sama yaitu Sdr. Indra Wahyudi (staf Terlapor I),
sedangkan dokumen penawaran Terlapor III dan
Terlapor IV dibuat oleh Sdr. Supriadi (penyedia jasa
pembuatan dokumen penawaran);
Bahwa Majelis Komisi menilai, adanya kesamaan
format antara Terlapor I dan Terlapor II serta
kesamaan format antara Terlapor IV dan Terlapor
III merupakan indikasi adanya kerjasama dalam
pembuatan dokumen penawaran yang dilakukan oleh
Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;
Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, kerjasama yang
dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan
Terlapor IV dalam pembuatan dokumen penawaran
merupakan salah satu bentuk persekongkolan dalam
rangka mengarahkan Terlapor I sebagai pemenang
dalam tender perkara a quo;
Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya
kesepakatan dan pemberian uang dari Terlapor I
kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV
merupakan kompensasi atas dukungannya terhadap
Terlapor I untuk memenangkan Terlapor I dalam
tender perkara a quo;
Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesepakatan
dan pemberian uang kompensasi kepada perusahaan
pendamping merupakan tindakan pengaturan yang
menciptakan persaingan semu untuk mengarahkan
Terlapor I menjadi pemenang dalam tender perkara
a quo;
Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan adanya
kesepakatan dan pemberian uang dari Terlapor I
kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV
membuktikan adanya persekongkolan horizontal
dalam tender perkara a quo;
Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli yang
menyatakan peserta boleh menambahkan kekurangan
yang diminta sampai batas penutupan evaluasi
kualifikasi;
Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I
yang mengambil kembali dokumen prakualifikasi
sebelum penutupan evaluasi kualifikasi bukan
merupakan tindakan post-bidding;
Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I
tidak melakukan post-bidding;
Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Kepala Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara yaitu
Sdr. Harun Nurasid tidak terbukti memfasilitasi
Terlapor I untuk menjadi pemenang tender,
karena proses tender dan evaluasinya merupakan
kewenangan Panitia;
Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pemberian
uang dari Terlapor I kepada Terlapor V sebesar Rp
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5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga Rp 15.000.000,(lima belas juta rupiah) dapat dikategorikan sebagai
kompensasi atas tindakan Terlapor V dalam
memfasilitasi Terlapor I untuk memenangkan tender
dalam Perkara a quo;
15. Bahwa Majelis Komisi menilai, pemberian kompensasi
dari Terlapor I kepada Terlapor V merupakan salah
satu bentuk persekongkolan vertikal;
16. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, telah terjadi
persekongkolan vertikal antara Terlapor I dan
Terlapor V dalam tender perkara a quo;
17. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, tindakan
Terlapor V yang tidak melakukan koreksi aritmatik
terhadap PT Pelita Jaya merupakan kelalaian
Terlapor V dalam melaksanakan proses evaluasi;
18. Bahwa Majelis Komisi menilai, tindakan Terlapor V
tersebut merupakan tindakan yang disengaja untuk
menjadikan Terlapor I sebagai pemenang tender;
19. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi
persekongkolan vertikal antara Terlapor I dan
Terlapor V.
Berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan sebagai
mana telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi
memutuskan:
1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor
III, Terlapor IV, dan Terlapor V terbukti secara
sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat;
2. Menghukum Terlapor I, membayar denda
sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai
setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang
persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas
Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan
kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda
Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor II dan Terlapor III, masingmasing membayar denda sebesar Rp 26.000.000,00
(dua puluh enam juta rupiah) yang harus disetor
ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan
denda pelanggaran di bidang persaingan usaha
Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha
melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan
423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang
Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar
Rp 26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus
ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai
setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang
persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas
Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan
kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda
Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
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5. Menghukum Terlapor V, membayar denda
sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai
setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang
persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas
Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan
kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda
Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). n

Seminar Merger dan Akuisisi dari
Perspektif Persaingan Usaha

S

ebagai upaya menghindari potensi persaingan
usaha tidak sehat yang muncul akibat kegiatan
penggabungan/peleburan badan usaha, KPPU
menyelenggarakan Seminar Persaingan Usaha dengan
tema Merger dan Akuisisi dari perspektif hukum
persaingan yang diselenggarakan di Hotel Sahid,
Jakarta pada hari Senin, 26 September 2011.
Acara tersebut dibuka oleh Ketua KPPU M. Nawir
Messi yang menghadirkan panelis Ibu Sukarmi dan
Ibu Anna Maria Tri Anggraini selaku Komisioner
KPPU, Agus Rianto selaku Kasubdit Badan Hukum
Kementerian Hukum dan HAM, serta Taufik Ahmad
selaku Kepala Biro Merger KPPU yang bertindak
sebagai moderator.
Dalam sambutannya, Ketua KPPU M. Nawir Messi
berharap melalui seminar tersebut dapat terbangun
persamaan persepsi, bagaimana merger dan akuisisi
dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan efek-efek
persaingan tidak sehat dan para pelaku usaha dapat
melakukan kegiatan merger/akuisisi sesuai dengan
norma dan hukumnya.
Seminar tersebut dihadiri oleh sekitar 110 undangan
dari instansi pemerintah, BUMN, asosiasi, pelaku usaha
dan media massa. Antusiasme terlihat saat sesi tanya
jawab yang membahas kewajiban pelaku usaha untuk
melaporkan kegiatan mergernya kepada KPPU dan
konsultasi sukarela yang dapat dilakukan pelaku usaha
sebelum proses merger dan akuisisi berjalan. n
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Pembacaan Putusan Tender
Jaringan Irigasi di Sanggau

R

abu, 9 November 2011, KPPU telah membacakan
Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2011 yaitu
dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU
No. 5/ 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dugaan pelanggaran
tersebut terkait dengan Tender Pekerjaan Pembangunan
dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, Propinsi
Kalimantan Barat, Tahun Anggaran 2010. Majelis
Komisi dalam perkara ini terdiri dari Prof. Dr. Ir. H.
Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. sebagai Ketua Majelis
Komisi, Erwin Syahril, S.H. dan Prof. Dr. Ir. Tresna P.
Soemardi, S.E., MS., masing-masing sebagai Anggota
Majelis Komisi.
Perkara ini berawal dari Laporan yang ditindaklanjuti
oleh KPPU RI mengenai adanya Dugaan Persekongkolan
dalam Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan
Jaringan Irigasi Jangkang Komplek Tahun Anggaran
2010 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau,
Provinsi Kalimantan Barat, yang dilakukan oleh:
1. Panitia Pelelangan Proyek Pekerjaan Pembangunan
dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang
Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Sanggau Propinsi Kalimantan Barat(Terlapor I);
2. KSO PT. Citra Bangun Adigraha dan PT. Bima Putra
Bangsa(Terlapor II);
3. PT. Telaga Megabuana (Terlapor III);
4. PT. Galih Medan Persada (Terlapor IV);
5. PT. Simbara Kirana (Terlapor V) ;
Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah
dilakukan oleh Tim Pemeriksa,Majelis Komisi
berkesimpulan:
1. Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan
Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor
III, Terlapor IV, dan Terlapor V, berdasarkan
rangkaian tindakan yang dapat dikategorikan
sebagai persaingan semu dalam bentuk kerjasama
memenuhi dokumen penawaran, dan/atau kerjasama
dalam penyusunan dokumen penawaran, dan/atau
kerjasama dalam mengikuti proses tender, dan/atau
tindakan tidak wajar peserta tender;
2. Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal
yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor
II berdasarkan rangkaian tindakan memfasilitasi
peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang
tender dalam bentuk penetapan persyaratan
personil ahli keselamatan tidak wajar yang dapat
mengurangi tingkat persaingan dalam tender, dan/
atau penyampaian penawaran harga yang tidak
wajar, dan/atau praktek diskriminasi dengan
memberikan perlakuan istimewa kepada KSO PT
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Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa.
Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan
yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi
memutuskan:
1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor
III, Terlapor IV, dan Terlapor V terbukti secara
sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar
Rp 651.000.000,- (enam ratus lima puluh satu juta
rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai
setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang
persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas
Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan
kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda
Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Melarang Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,
dan Terlapor V untuk mengikuti tender yang
menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh
Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini
memiliki kekuatan hukum tetap. n

KPPU Meminta Presdir Inalum
Diganti

R

abu, 30 November 2011, KPPU telah
membacakan Putusan Perkara Nomor 05/
KPPU-L/2011 yaitu dugaan pelanggaran
terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Dugaan pelanggaran tersebut terkait dengan Tender
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Pembongkaran Bahan Baku Utama di PT Indonesia
Asahan Alumunium Kuala Tanjung Kabupaten
Batubara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010. Majelis
Komisi dalam perkara ini terdiri dari Ir. H. Tadjuddin
Noer Said sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Yoyo
Arifardhani, S.H., M.M., LL.M., dan Dr. Ir. Benny
Pasaribu, M.Ec., masing-masing sebagai Anggota
Majelis Komisi.
Perkara ini berawal dari Laporan yang ditindaklanjuti
oleh KPPU RI mengenai adanya Dugaan Persekongkolan
dalam Tender Pembongkaran Bahan Baku Utama
di PT Indonesia Asahan Alumunium Kuala Tanjung
Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara Tahun
2010, yang dilakukan oleh:
1. PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum)
(Terlapor I);
2. PT Duet Pratama Samudera (Terlapor II);
3.
Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah
dilakukan oleh Tim Pemeriksa, Majelis Komisi
berkesimpulan:
1. Bahwa Terlapor I baru pertama kali melaksanakan
tender pekerjaan bongkar (unloading) bahan baku
(Alumina, Coke, dan Coal Tar Pitch) dari kapal
atau Tender Pembongkaran Bahan Baku Utama
yang menjadi objek perkara a quo sejak mulai
operasional tahun 1986;
2. Bahwa tim evaluator Terlapor I telah lalai dalam
melakukan evaluasi dalam proses tender perkara a
quo;
3. Bahwa tender perkara a quo menghasilkan efisiensi
bagi Terlapor I dengan penghematan sebesar Rp
2,3 Milyar/Tahun, yaitu Rp 13.006/metrik ton saat
penunjukan langsung terakhir menjadi Rp 9.300/
metrik ton setelah ditenderkan;
4. Bahwa tidak terdapat persekongkolan dalam perkara
a quo yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor
II untuk mengatur dan/atau menentukan Terlapor II
sebagai pemenang tender;
5. Bahwa Presiden Direktur PT Indonesia Asahan
Alumunium telah melanggar Pasal 41 jo. Pasal 48
ayat 3 UU No. 5 Tahun 1999.
Sebelum membacakan putusan, Majelis Komisi
memberikan rekomendasi kepada Terlapor I sebagai
berikut:
1. Merekomendasikan Terlapor I untuk melaksanakan
tender pengadaan barang dan atau jasa
dengan menggunakan electronic procurement
(e-procurement) dengan menjunjung tinggi nilainilai persaingan usaha yang sehat;
2. Merekomendasikan kepada Nippon Asahan
Alumunium Company Limited, Japan International
Coorporation Agency (JICA), dan pemegang saham
lain dari Terlapor I untuk mengganti Presiden
Direktur yaitu Takasumi Gonda;
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3. Merekomendasikan Terlapor I untuk mengutamakan
penggunaan barang dan atau jasa di dalam negeri
dalam setiap kegiatan usahanya.
Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan
yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi
memutuskan: Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU
No. 5 Tahun 1999. n

Pembacaan Putusan Pelelangan Boedel
Pailit PT Anugerah Tapin Persada (dalam
Pailit) di Prov. Kalimantan Selatan

S

elasa, 22 November 2011, KPPU telah membacakan
Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011 yaitu
dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No.
5/ 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dugaan pelanggaran
tersebut terkait dengan Pelelangan Boedel Pailit PT
Anugerah Tapin Persada (dalam Pailit) di Provinsi
Kalimantan Selatan. Majelis Komisi dalam perkara ini
terdiri dari Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H., M.H. sebagai
Ketua Majelis Komisi, Dr. Sukarmi, S.H., M.H., dan
Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S., masingmasing sebagai Anggota Majelis Komisi.
Perkara ini berawal dari Laporan yang ditindaklanjuti
oleh KPPU RI mengenai adanya Dugaan Persekongkolan
dalam Pelelangan Boedel Pailit PT Anugerah Tapin
Persada (dalam Pailit) di Provinsi Kalimantan Selatan,
yang dilakukan oleh:
1. PT Bara Multi Pratama (Terlapor I);
2. PT Horizons Asia Resources/IndoNRG Group
(Terlapor II);
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Samsuddin (Terlapor III);
William Edward Daniel (Terlapor IV);
Imran Satria Kristianto (Terlapor V);
PT Indo Jaya Multi Energy (Terlapor VI);
Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah
dilakukan oleh Tim Pemeriksa: Bahwa tidak terbukti
adanya Persekongkolan baik vertical maupun horizontal
yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor
III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam
Pelelangan Boedel Pailit PT. Anugerah Tapin Persada
(Pailit) di Propinsi Kalimantan Selatan;
Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan
yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi
memutuskan: Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor
II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar
Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. n
3.
4.
5.
6.

KPPU Menggandeng UNAIR:
Menegakkan Pendidikan Persaingan

P

endidikan persaingan memiliki peran penting
dalam mendukung terciptanya persaingan sehat.
Sebagai wadah berkembangnya ilmu pengetahuan
dan teknologi, KPPU dan Universitas Airlangga
mengadakan penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang kerjasama dan koordinasi dalam
bidang pendidikan, advokasi, dan penegakan hukum
persaingan usaha. Kegiatan tersebut diselenggarakan
di Universitas Airlangga, Surabaya (1/12).
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua
KPPU Ir. M.Nawir Messi, Msc. dan Rektor Universitas
Airlangga Prof. Dr. H. Fasich, Apt. dengan disaksikan oleh
pejabat di masing-masing instansi. Dalam sambutannya
Ketua KPPU menyatakan nota kesepahaman ini menjadi
tonggak bagi sebuah dinamika baru dimana perguruan
tinggi akan memainkan peran aktif dalam mendorong
perkembangan persaingan usaha yang sehat. Serta
diharapkan dapat memberi dampak bagi perubahan
wajah Indonesia di masa depan. n
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Bersama Mengembangkan
Pendidikan Persaingan Sehat

K

omisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan
Universitas Islam Indonesia (UII) melangsungkan
acara penandatanganan Memorandum of
Understanding (MoU) pada tanggal 29 November
2011. Acara yang bertempat di Gedung Profesor
Sardjito Lantai II UII, Yogyakarta, dimulai pada pukul
09.00 WIB. Acara penandatanganan MoU kemudian
dilanjutkan dengan Forum Akademisi yang bertajuk
“Peran Dunia Pendidikan dalam Pengembangan
Hukum dan Kebijakan Persaingan”.
Penandatanganan MoU tentang kerjasama dan
koordinasi dalam bidang pendidikan, advokasi, dan
penegakkan hukum persaingan usaha, dilakukan oleh
Ketua KPPU Bapak Ir. M. Nawir Messi, M.Sc dan Rektor
UII Bapak Prof. Dr. Edi Suandy Hamid, M.Ec yang
sekaligus juga bertidak sebagai pembicara dalam Forum
Akademisi. Rangkaian acara tersebut dihadiri oleh jajaran
KPPU dan Civitas Akademika UII.
Kegiatan tersebut sesuai dengan landasan kerangka
pikir dimana KPPU yang merupakan bagian dari
masyarakat membutuhkan dukungan dan kerjasama
berbagai pihak terutama dalam mensosialisasikan,
memberikan advokasi, menginternalisasi nilai-nilai
persaingan usaha yang sehat, melaksanakan kajian
hukum dan ekonomi, serta dalam rangka pelaksanaan
pengawasan secara umum terkait lembaga dan kebijakan
persaingan yang sehat. Salah satu lembaga yang memiliki
peran dan posisi strategis dalam pengembangan
pendidikan persaingan sehat dan kaitan tersebut diatas
adalah Perguruan Tinggi.
Hal tersebut juga didukung dengan Tri Dharma
Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan
pengabdian pada masyarakat. Maka dengan adanya
rangkaian acara Penandatanganan MoU dan Forum
Akademisi, diharapkan menjadi langkah awal
dimulainya kerjasama KPPU dan UII sehingga bisa terus
bersinergi dalam pengembangan hukum dan kebijakan
persaingan usaha. n
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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.

KPD Medan
Evaluasi Kebijakan

K

egiatan evaluasi kebijakan pemerintah telah
dimulai sejak pertengahan 2011, dimana isu
persaingan yang menjadi perhatian adalah terkait
dengan Pola Kemitraan dalam industri karet. Untuk
kegiatan Kajian Sektor Unggulan dan Infrastruktur
Daerah terfokus pada industri sawit dimana isu utama
yang mendasarinya adalah mengenai penetapan
harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang dirasakan
merugikan bagi petani.
Hingga saat ini, Indonesia merupakan negara
produsen sawit terbesar kedua setelah Malaysia, dan
memberikan kontribusi besar bagi perekonomian
nasional. Hal itu tentunya harus disertai dengan
peningkatan kualitas produk. Dalam kerangka
peningkatan potensi pasar maka saat ini dikenal adanya
PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dengan kebun dan PKS tanpa
kebun. Pemerintah mengeluarkan kebijakan penetapan
harga TBS untuk memberikan perlindungan dalam
perolehan harga yang wajar dari tandan buah segar
(TBS) serta menghindari persaingan yang tidak sehat
antara PKS. Untuk itu ditetapkan Pedoman Penetapan
Harga pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit
Produksi Kebun. Namun dalam pelaksanaannya,
kebijakan ini ternyata menimbulkan distorsi. n

KPD Batam
Advokasi

1. Pada tanggal 8 Juli 2011, KPD KPPU Batam
memberikan penjelasan kepada pelaku usaha
yang bergerak dibidang taksi tentang pengaturan
sistem antrian taksi di pelabuhan Batam Center.
Hal tersebut terkait dengan Putusan Perkara
KPPU Nomor: 28/KPPU-I/2007 tentang Dugaan
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Pelanggaran Pasal 5, Pasal 9, Pasal 17, Pasal 19
huruf (a) dan Pasal 19 huruf (d) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 pada Jasa Pelayanan Taksi
di Batam. KPD KPPU Batam meminta agar pelaku
usaha mematuhi keputusan KPPU tersebut dan tidak
lagi melakukan pengaturan sistem antrian taksi di
pelabuhan Batam Center.
2. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2011, KPD KPPU
Batam kembali memberikan penjelasan kepada
pelaku usaha yang bergerak dibidang transportasi
tentang tindak lanjut Kasasi dari Mahkamah
Agung tentang Putusan Asuransi Kecelakaan
Bagi Penumpang/Wisatawan di Terminal Ferry
Internasional Batam. Hal tersebut terkait dengan
Putusan Perkara KPPU Nomor : 32/KPPU-L/2008
tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 9, Pasal 15 ayat
(2), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 19 huruf (d) Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Penjualan Jasa
Asuransi Kepada Penumpang Ferry Batam-Singapura/
Malaysia di Terminal Ferry Kota Batam. KPD KPPU
Batam menyatakan bahwa Putusan Mahkamah
Agung terus berlanjut dan denda tetap dibayar.

Seminar dan Forum Diskusi
KPD KPPU Batam melaksanakan Seminar Persaingan
Usaha yang diselenggarakan pada hari Kamis, 15
September 2011. Seminar bertempat di Hotel Aston
Sol Marina Bangka, Propinsi Bangka Belitung, dengan
mengambil tema “Hukum Persaingan Usaha dan
Permasalahan dalam Pengadaan Barang/Jasa”. Sambutan
pertama disampaikan oleh Zaki Zein Badroen (Kepala
Bagian Advokasi Biro Humas dan Hukum KPPU) dan
dilanjutkan sambutan dari Musa Ashari, SH (Staf Ahli
Gubernur Bidang Politik, Hukum dan Pemerintah Sekda
Provinsi Bangka Belitung). Bertindak sebagai narasumber
pada kegiatan ini adalah Zaki Zein Badroen, dan
Bapak Ramli Simanjuntak (Kepala KPD KPPU Batam)
sebagai moderator. Undangan yang hadir antara lain
dari instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
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Foto-foto: Dokumentasi KPPU

Belitung, Lembaga Pengadilan, Kejaksaan, akademisi,
Asosiasi, para pelaku usaha dan perwakilan dari media
massa. Kegiatan dimulai pada pukul 08.30 - 12.00 WIB
dan dihadiri 67 peserta.

Sementara itu, Forum Diskusi diselenggarakan
oleh KPD KPPU Batam pada hari Kamis, 13 Oktober
2011. Dengan bertempat di Hotel Novita Jambi,
Propinsi Jambi, Forum Diskusi mengambil tema
“Kebijakan Persaingan Sehat dalam Industri Ritel”.
Acara dibuka dengan sambutan disampaikan oleh
Erwin Syahril, SH (Anggota Komisi KPPU RI). Adapun
narasumber pada kegiatan ini adalah Erwin Syahril,
SH, dan bertindak sebagai moderator adalah Ramli
Simanjuntak. Undangan yang hadir antara lain dari
instansi Pemerintah Provinsi Jambi, akademisi, asosiasi,
para pelaku usaha dan perwakilan dari media massa.
Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 - 12.30 WIB dan
dihadiri 38 peserta. n

KPD Surabaya
Audiensi
1. Pada 8 Juli 2011, KPD Surabaya melaksanakan
audiensi dalam rangka kegiatan Evaluasi Kebijakan
Pemerintah Terkait Transparansi Informasi Titik
Reklame di Kupang-Nusa Tenggara Timur dengan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan
dihadiri oleh Bapak Thomas Jansen Ga, Assisten II
Perekonomian Setda Kota Kupang yang didampingi
oleh jajaran Pemerintah Kota Kupang lainnya.
Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa
peraturan terkait reklame di Kota Kupang mengacu
pada Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2011 tentang
Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Peraturan Daerah
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Kota Kupang No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah dan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2003
tentang Penataan Bangunan.
2. Terkait Memorandum of Understanding (MoU)
antara BPS dan KPPU yang telah dibentuk pada
tahun 2008, KPD Surabaya mengadakan audiensi
dan diskusi dengan BPS Provinsi Jawa Timur. BPS
Provinsi Jatim diwakili oleh Bapak Sapuan (Kepala
Bidang Distribusi Data) dan Bapak Ade (Kepala
Bidang Produksi Data). Dalam diskusi disampaikan
mengenai kendala dari masing-masing pihak terkait
implementasi, belum adanya Petunjuk Teknis dari
MoU antara BPS dan KPPU sehingga efektifitas
MoU belum maksimal.
3. Sementara tanggal 6 September 2011 KPD Surabaya
melakukan kegiatan audiensi dengan Disperindag
Kabupaten Tulungagung yang pada kesempatan
tersebut diwakili oleh Bapak I Wayan Suastama
(Kepala Bidang Perdagangan) dan Bapak Eka Prihadi
(Kepala Bidang Perlindungan Konsumen). Adapun
keterangan yang diperoleh dari diskusi tersebut
yang antara lain yaitu keluhan dari masyarakat
yang sering muncul dalam bidang perlindungan
konsumen adalah mengenai masalah cacat produk,
kadaluarsa makanan dan leasing. Dalam pertemuan
juga disampaikan bahwa Tim mengusulkan adanya
PIC pada Disperindag Kabupaten Tulungagung yang
khusus menangani masalah persaingan usaha.
4. Audinesi di bulan Oktober diawali dengan kegiatan
audiensi yang kembali diselenggarakan dengan Dinas
Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten
Malang yang pada kesempatan tersebut diwakili
oleh Bapak Rudianto (Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang), Bapak
Taufik Hidayat (Kepala Bidang Industri Logam,
Mesin, Kimia dan Aneka); Ibu Tri Wahyu Agustini
(Kepala Seksi Perlindungan Konsumen). Adapun
keterangan yang diperoleh dari diskusi tersebut,
antara lain adalah bahwa Kabupaten Malang telah
memiliki Peraturan Bupati terkait pengaturan retail
modern seperti Alfamart dan Indomaret namun
belum menerapkan sistem zonasi; Zonasi retail
modern ditentukan oleh Tim Survei, apakah di suatu
lokasi layak didirikan outlet atau tidak; Terkait
dengan isu persaingan usaha, usaha mikro dan
UKM masih dalam kondisi aman dan stabil, namun
dikarenakan mulai banyaknya produk impor yang
masuk ke pasar, diharapkan stakeholder pemerintah
daerah untuk mengadakan special treatment untuk
UKM agar mampu bersaing dengan retail modern;
Kepala Dinas Perindagsar Kabupaten Malang
sangat mengharapkan diselenggarakannya kegiatan
sosialisasi KPPU di Malang.
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Sosialisasi
Dalam rangka melaksanakan Kegiatan Sosialisasi
Persaingan Usaha “Penyusunan Kebijakan Pemerintah
Daerah dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”,
pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 KPD Surabaya
menyelenggarakan kegiatan tersebut di Hotel
Parahyangan, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat.
Acara Seminar Persaingan Usaha yang dihadiri
kalangan pemerintahan, DPRD, Akademisi, dan Kepala
Dinas di seluruh Pulau Sumbawa ini menghadirkan
narasumber Bapak Iskandar D. (Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan dan Perekonomian
Kabupaten Sumbawa) dan Bapak Dendy R. Sutrisno
yang mewakili KPPU.
Dalam kesempatan tersebut Bapak Dendy R.
Sutrisno menyampaikan gambaran umum mengenai
Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan KPPU.
Selanjutnya Bapak Iskandar D. mempresentasikan
masalah Persaingan Usaha di Bidang Pengadaan Barang
dan Jasa. Dalam sesi tanya jawab, para peserta cukup
aktif menyampaikan permasalahan dunia usaha yang
terjadi di Sumbawa serta usulan kepada KPPU terkait
pengawasan di daerah. n

dan Abu Sofyan (Kepala Bidang Pengendalian
Bangunan Dinas Tata Ruang dan Bangunan).
2. Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Pemerintah
terkait Sistem Ketahanan Pangan Nasional. Pada
tanggal 1 Juli 2011, KPPU melaksanakan kegiatan
pengumpulan data dan informasi terkait dengan
kegiatan dimaksud yang bertempat di KPD
Makassar. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam
bentuk diskusi yang dipimpin oleh Bpk. Tadjuddin
Noer Said (Komisioner KPPU) dan Abdul Hakim
Pasaribu (Kepala KPD Makassar), Indar Sri Bulan
(Kepala Bagian Saran Kebijakan dan Regulasi),
beserta Staf. Dalam kegiatan tersebut didapat data
dan informasi mengenai sistem ketahanan pangan
dari Bulog Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Evaluasi Kebijakan Perijinan Badan Penyelenggaraan
Umroh dan Haji di Sulawesi Selatan. Pada tanggal
18 sampai 20 Agustus 2011, KPPU melaksanakan
kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait
dengan kegiatan dimaksud yang bertempat di KPD
Makassar. Kegiatan dipimpin oleh Ahmad Ramadhan
Siregar (Komisioner KPPU) dan didampingi Abdul
Hakim Pasaribu (Kepala KPD Makassar) beserta
Staf. Dalam kegiatan tersebut juga mengundang
Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi
Selatan, yang diwakili oleh H. Solihin (Kepala Seksi
Perjalanan dan Sarana) dan Hj. A. Baderiah (Kepala
Seksi Penyuluhan Haji dan Umroh). Dalam diskusi
ini diperoleh informasi bahwa tidak ada Standar
Biaya untuk Umroh dari Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan, sehingga hanya berdasar pada harga
pasar serta tingkat pelayanan dari masing-masing
penyelenggara Umroh.

KPD Makassar
Evaluasi

Diskusi

1. Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan
Usaha dalam Penataan Pasar Modern di Wilayah
Kerja KPD Makassar. Pada Juli 2011, KPD Makassar
melaksanakan 2 (dua) bentuk survei kepada
masyarakat Kota Makassar guna mendapatkan data
dalam rangka mengukur dampak berkembangnya
minimarket di Makassar. Pada tanggal 29 Juli
2011, dilaksanakan diskusi terbatas dalam rangka
pencarian data dan informasi tersebut, yang dihadiri
oleh M. Nawir Messi (Ketua KPPU), Tadjuddin
Noer Said (Komisioner KPPU), Abdul Hakim
Pasaribu (Kepala KPD Makassar), dan didampingi
Staf KPPU. Diskusi tersebut juga mengundang
Pemerintah Kota Makassar, yang diwakili oleh
Deddy Hermadi (Kepala Bidang Perdagangan Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal)

Diskusi Kelompok Terarah dengan Komisi Hukum
Nasional. Kegiatan dengan tema “Penegakan Hukum
Persaingan Usaha : Kajian Terhadap Hukum Acara
dan Pelaksanaan Putusan KPPU” dilaksanakan
pada tanggal 7 Juli 2011 dan bertempat di Hotel
Singgasana Makassar. Acara dihadiri oleh KPD
Makassar yang diwakili oleh Abdul Hakim Pasaribu
(Kepala KPD Makassar), Yunan Andika Putra (staf
KPPU) dan beberapa narasumber yang berasal dari
pengadilan, kepolisian, akademisi, dan praktisi. Acara
ditutup oleh Prof. J.E. Sahetapy (Ketua KHN) yang
menyampaikan bahwa diskusi ini dilakukan untuk
mengidentifikasi permasalahan yang terdapat dalam
UU No. 5/1999 maupun KPPU, sehingga pendapat dari
para narasumber dalam diskusi ini akan diformulasikan
ke dalam laporan kepada Presiden.
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Seminar
Sehubungan dengan adanya kegiatan Seminar
Persaingan Usaha, pada tanggal 26-27 Oktober 2011,
KPD Makassar, yang diwakili oleh Abdul Hakim
Pasaribu (Kepala KPD) dan beberapa Staf, telah
melaksanakan kegiatan dimaksud bertempat di Swiss
Belhotel Silae Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan
Seminar Persaingan Usaha yang mengambil tema
“Pengadaan Barang/Jasa Dalam Perspektif Persaingan
Usaha Yang Sehat,” dihadiri juga oleh Dr. Sukarmi, SH.,
MH (Wakil Ketua KPPU), Zaki Zein Badroen (Kepala
Bagian Advokasi) dan Verry Iskandar (Kepala Bagian
Penyelidikan).
Kegiatan dihadiri oleh lebih dari 80 orang peserta
seminar. Pada acara, sambutan pertama diberikan
oleh Ibu Sukarmi yang sekaligus bertindak sebagai
narasumber. Beliau menjelaskan bahwa kegiatan seminar
persaingan usaha dilaksanakan sebagai bentuk advokasi
dan sosialisasi KPPU kepada para stakeholder, baik itu
kalangan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi,
dan jurnalis untuk memberikan pemahaman mengenai
tugas pokok dan fungsi KPPU serta peran UU No. 5/1999
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

bertempat di KPD Makassar.
Diskusi selanjutnya adalah diskusi kelompok dengan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi
Tengah, pada tanggal 2 s/d 4 Oktober 2011, KPD
Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Abdul
Hakim Pasaribu (Kepala KPD Makassar) beserta staf,
telah melaksanakan pengumpulan data dan informasi
terkait kegiatan dimaksud. Diskusi ini dipimpin oleh
Harani Nasution (Kepala Bidang Kelautan Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah)
yang sekaligus mewakili Kepala Dinas, dan dihadiri
oleh segenap pejabat dan staf dari Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Diskusi dibuka
oleh Ibu Harani Nasution yang menyampaikan bahwa
sebelum program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) Tahun 2011 diluncurkan, telah didahului
dengan Program Nasional Pemberdayaan Kelautan
dan Perikanan pada tahun 2009, yang kemudian
dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPMMKP) pada tahun 2010 dimana salah satu agendanya
terkait dengan pemberdayaan garam rakyat di Provinsi
Sulawesi Tengah sehingga usaha garam bukan sesuatu
yang baru karena sudah dilakukan terun temurun di
provinsi Sulawesi Tengah. Dan diskusi terakhir dengan
PT. Garam Indonesia yang diwakili oleh M. Zainal Alim
(Kepala Divisi Pemasaran) dan Feri Kustianto (Kepala
Seksi Pemasaran dan Bahan Baku), pada tanggal 20 s/d
22 Oktober 2011. n

Para Narasumber dalam Seminar Persaingan Usaha di
Provinsi Sulawesi Tengah

Kajian
Sehubungan dengan adanya kegiatan Kajian Sektor
Industri Unggulan dan Infrastruktur Daerah KPD
Makassar terkait Garam, selama bulan September
2011, KPD Makassar, yang dipimpin oleh Bapak
Abdul Hakim Pasaribu (Kepala KPD Makassar dan
sekaligus Ketua Tim Kajian) telah melaksanakan
beberapa kegiatan pencarian data dan informasi terkait
dengan kegiatan dimaksud. Adapun beberapa kegiatan
dimaksud adalah kegiatan diskusi dengan Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan,
yang dalam hal ini diwakili oleh Bpk. Tanggo, selaku
Sekretaris Dinas, pada tanggal 29 September 2011,
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KPD Balikpapan

ebagai perpanjangan tangan KPPU di daerah
kerjanya, serangkaian kegiatan dilaksanakan oleh
Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Balikpapan
dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha
sehat, termasuk kegiatan sosialisasi dan advokasi di
sepanjang pertengahan hingga mendekati akhir 2011.

Penegakan Hukum
Eksekusi Putusan
1. Pada 8 Juli 2011, dalam rangka pelaksanaan eksekusi
atas putusan KPPU Nomor: 38/KPPU-L/2008 di
Samarinda, KPD KPPU Balikpapan menindaklanjuti
pelaksanaan eksekusi tersebut yang sebelumnya
Edisi 30  2011
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telah dilaksanakan terhadap para Terlapor yaitu
PT. Madya Sejahtera, PT. Multipuri Sejahtera
dan PT. Alfajar Sejahtera. PT. Madya Sejahtera
berkewajiban membayar denda sebesar Rp
936,000,000,- sedangkan PT. Multipuri Sejahtera
dan PT. Alfajar Sejahtera masing-masing sebesar Rp
117,000,000,- yang harus disetorkan ke Kas Negara
sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di
Bidang Persaingan Usaha
2. Pada 29 Juli 2011, kegiatan eksekusi dilaksanakan
di Samarinda atas perkara No. 02/KPPU-L/2007.
Terkait pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999
tentang Tender Pengadaan Peralatan Gizi Tahun
2006 di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda,
Kalimantan Timur. Dalam kegiatan ini dikumpulkan
data kekayaan para Terlapor di perkara tersebut,
antara lain yaitu CV. Risa sebagai Terlapor II dan
PT Binaco Group sebagai Terlapor III.
3. Pada 19 Agustus 2011, dilaksanakan eksekusi
terhadap CV. Risa dan PT Binaco Group selaku
Terlapor dalam Putusan KPPU Nomor 02/
KPPU-L/2007 dalam perkara Tender Pengadaan
Peralatan Gizi Tahun 2006 di RSUD A. Wahab
Sjahranie di Samarinda, Propinsi Kalimantan
Timur. Dalam kegiatan ini Tim eksekusi melakukan
pengumpulan data mengenai identitas dan aset
Terdakwa di Samarinda.
4. Eksekusi lainnya pada 25 Agustus 2011 dilakukan
terhadap PT. Madya Sejahtera, PT Multipuri
Sejahtera, dan PT Al Fajar Sejahtera selaku Terlapor
dalam Putusan KPPU Nomor 38/KPPU-L/2008
dalam Perkara tentang Tender Peningkatan Ruas
Jalan Poros/Penghubung Beras Jiring-UPT Binangon
Kecamatan Muara Komam pada Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur Tahun
Anggaran 2007 di Samarinda, Propinsi Kalimantan
Timur.

Forum Diskusi
Dalam rangka memberikan pemahaman tentang UU
No. 5 tahun 1999 di daerah Propinsi Kalsel serta sebagai
upaya untuk memperoleh data dan informasi dari berbagai
pihak mengenai regulasi dan kondisi pertambangan
batubara guna mendukung kegiatan Evaluasi Kebijakan
Pemerintah (EKP) Daerah tentang industri pertambangan
batubara di Kalimantan Selatan, Tim Sosialisasi KPD
Balikpapan dan Tim EKP Daerah KPD Balikpapan
menyelenggarakan Forum Diskusi Persaingan Usaha
dengan tema “Melibatkan Kesejahteraan Masyarakat
Kalsel Dalam Mengelola Kekayaan Alam”.
Acara diskusi mengundang Pemerintah Daerah
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Propinsi Kalimantan Selatan serta lembaga legislatif
di Propinsi Kalimantan Selatan, instansi terkait
pertambangan batubara serta pelaku usaha dan
kalangan akademisi di Hotel Rattan Inn Banjarmasin,
pada tanggal 21 Juli 2011. Hadir sebagai keynote
speech yaitu Bapak. Ir. H. Tadjuddin Noor Said
(Komisioner KPPU RI) sekaligus membuka acara
Forum Diskusi Persaingan Usaha tersebut. Selain
itu, beliau juga menyampaikan presentasi tentang
melibatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan
Selatan dalam mengelola kekayaan alam setelah
presentasi tentang KPPU dan UU No. 5/1999 oleh
Bapak Dr. H. Yoyo Arifardhani, S.H,. L.L.M selaku
Komisioner KPPU RI dan juga sebagai Narasumber,
Forum Diskusi Persaingan Usaha tersebut di mediasi
oleh Kepala KPD Balikpapan (Anang Triyono) sebagai
Moderator.

Advokasi
Pada bulan Agustus 2011, dilaksanakan kegiatan
advokasi dengan Pokja VI ULP Kota Balikpapan,
selaku Panitia Pengadaan Genset Tahun Anggaran
2011. Kegiatan ini diadakan berkaitan dengan
diterimanya Surat Sanggahan atas Pengumuman
Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan
Genset Tahun Anggaran 2011 yang dikirimkan oleh
CV. Kreasi Maju Bersama. Pertemuan dibuka oleh
Bapak Anang Triyono, selaku Kepala Kantor KPD
Balikpapan, dilanjutkan dengan pemaparan kronologis
tender oleh Bapak Arif Dwicahyo, selaku Kepala ULP
Kota Balikpapan dan Bapak Suwignyo, selaku Ketua
Panitia Pokja VI ULP Kota Balikpapan, Pengadaan
Genset Tahun Anggaran 2011. Dalam pertemuan ini
diperoleh informasi, bahwa pada tanggal 15 Agustus
2011, Panitia Pokja VI ULP Kota Balikpapan telah
memberikan Jawaban Sanggahan kepada CV. Kreasi
Maju Bersama. Jawaban Sanggah telah menjelaskan
secara lengkap apa yang disanggah oleh CV. Kreasi
Maju Bersama. n
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