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Indonesia bisa jadi surga bagi para peritel. Dengan
jumlah penduduk lebih dari 235 juta jiwa, Indonesia
menjadi pasar yang sangat menggiurkan. Tidak aneh
jika pendirian ritel terus meningkat.
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itel (retail) adalah salah satu cara pemasaran
produk meliputi semua aktivitas yang
melibatkan penjualan barang secara langsung ke
konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan
bisnis. Begitulah terjemahan bebas dari kata ritel versi
Wikipedia.
Namun dinamika yang berkaitan dengan ritel
tidak sesederhana definisi dari ritel itu sendiri. Mulai
dari perkembangan ritel modern yang cukup cepat,
kelangsungan hidup pasar tradisional yang mulai
dipertanyakan, serta regulasi serta implementasi dari
peraturan tentang ritel.
Kemudian munculah pertanyaan, apakah
perkembangan ritel modern mengganggu kelangsungan
pasar tradisional? Apakah regulasi yang mengatur
tentang ritel sudah tepat? Apakah implementasi dari
peraturan ritel sudah sesuai dengan peraturan ritel?
Bagaimana sikap dan peran yang diambil KPPU dalam
perkembangan ritel modern? Dan beberapa pertanyaan
lain dari berbagai sudut pandang.
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang coba akan

diulas jawabannya pada Majalah Kompetisi edisi 34
ini. Beberapa narasumber dari berbagai pihak terkait
ritel menyampaikan pandangannya dalam Majalah
Kompetisi edisi 34 ini. Mulai dari Tutum Rahanta
(Sekjend APRINDO), Teguh Boediyana (Ketua Majelis
Pakar Dewan Koperasi Indonesia), Dr. Zamroni Salim
(Peneliti LIPI), Nasril Bahar (Komisi VI DPR RI),
YF Sukasno (Ketua DPRD Surakarta), Joko Widodo
(Gubernur DKI Jakarta/ Mantan Walikota Surakarta),
hingga Komisioner KPPU, Dedie R Martadisastra.
Komisiner KPPU, Dedie S. Martadisastra secara
khusus memberikan pandangan mengenai fenomena
perkembangan ritel modern tersebut. Selain itu Dedie
juga menyampaikan peran yang telah dilakukan
KPPU dalam isu pengaturan ritel modern dan pasar
tradisional.
Sederet problematika mengenai ritel dan ditambah
pula nilai strategis dari industri ritel yang sangat penting
dalam perekonomian Indonesia membuat sektor ini
sangat layak untuk dibahas dalam edisi kali ini. Selamat
membaca!
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NEGERI
SURGA

RITEL

Indonesia bisa jadi surga bagi para peritel. Dengan jumlah penduduk
lebih dari 235 juta jiwa, Indonesia menjadi pasar yang sangat
menggiurkan. Tidak aneh jika pendirian ritel terus meningkat.

D

i Jabodetabek, minimarket
tumbuh bak jamur di musim
hujan. Mereka bertebaran
di berbagai sudut. Di kompeks
perumahan, perkantoran dan di
setiap sudut jalan utama. Tidak
hanya itu, minimarket juga berdiri
di tengah-tengah pusaran pasar
tradisional. Wajar banyak pedagang
tradisional yang mulai khawatir
dan berteriak. Data AC Nielsen
tahun 2008, diketahui bahwa
pertumbuhan ritel modern setiap
tahunnya mencatat kisaran angka
10% - 30%.
Ritel sendiri sebenarnya mata
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rantai dalam proses distribusi
barang dan menjadi mata rantai
terakhir dalam suatu proses
distribusi. Melalui ritel, suatu
produk dapat bertemu langsung
dengan penggunanya. Industri
ritel di sini didefinisikan sebagai
industri yang menjual produk dan
jasa pelayanan yang telah diberi
nilai tambah untuk memenuhi
kebutuhan pribadi, keluarga,
kelompok, atau pemakai akhir.
Produk yang dijual kebanyakan
adalah pemenuhan dari kebutuhan
rumah tangga termasuk sembilan
bahan pokok.

Di tanah air, ritel telah menjadi
industri jasa yang sangat penting
dalam perekonomian. Ini terbukti
dengan kontribusinya yang sangat
besar. Bahkan kini menempati
posisi terbesar kedua terhadap
pembentukan Gross Domestic
Product (GDP) setelah industri
pengolahan. Kondisi inilah yang
diyakini menjadi daya dorong
pemulihan pertumbuhan ekonomi
Indonesia pascakrisis tahun 1998.
Namun apakah membludaknya
ritel modern sebuah berkah? Atau
malah ancaman? Ritel modern
memang sebuah fenomena ekonomi
yang cukup mencengangkan. Tidak
hanya di kota-kota besar, sejumlah
kabupaten juga menjadi sasarannya.
Pertembuhan ekonomi yang mak
nyus menjadi alasan mengapa ritel
Edisi 34  2012
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Menurut Fahmi Rady, ekonom
dari Universitas Gadjah Mada
(UGM), pasar modern yang
umumnya merupakan jaringan
pemodal asing dengan sistem
waralaba, berpotensi mematikan
pasar tradisional. “Menjamurnya
pasar modern yang bergerak di
bidang ritel, seperti hypermarket,
supermarket dan minimarket telah
merambah ke perkampungan
dan desa, dikhawatirkan menjadi
ancaman serius bagi keberadaan
pasar tradisional, termasuk di
Yogyakarta,” ujarnya.
Ancaman ritel memang sudah
bersifat masif. Bahkan boleh
dikatakan tidak ada kota atau
kabupaten yang tidak berdiri
minimarket. Di Sukabumi misalnya,
serbuan mini market begitu nyata.
Bahkan para pengurus KADIN
berusaha melobi ke pemerintah
daerah agar pendirian mini market
dihentikan. Namun langkah tersebut
gagal. Demikian pula di Palembang,
Cirebon dan sebagainya.
Sejumlah Pemda juga tidak
tinggal diam. Guna menyelamatkan
pasar tradisional dari gempuran

pasar modern, sejumlah regulasi
tengah disiapkan. Model regulasi
seperti penataan zonasi, pola
kemitraan dengan pelaku usaha
lokal, waktu operasi, serta jarak
lokasi pasar tradisional dan
pasar modern sudah dikeluarkan.
Sayangnya langkah tersebut belum
efektif. Di Cirebon, sebagai contoh,
lewat Peraturan Bupati Nomor 22
Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten
Cirebon, Jawa Barat, membatasi
jarak minimal pasar modern atau
ritel dengan pasar tradisional, yakni
500 meter. Sayang, lagi-lagi aturan
ini tidak memberi efek.
Di Cirebon kini lazim ditemui
dua minimarket yang beda pengelola
berdiri saling berhadapan. Kerap juga
ditemui minimarket sejenis didirikan
dalam radius kurang dari 500 meter.
Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Cirebon,
Haki mengatakan, Perbup itu
berupaya melindungi pasar
tradisional dari serbuan pasar
modern. Namun, aturan itu tidak
mengatur penetrasi dagang antar
minimarket yang makin marak
masuk kampung-kampung.

okezone.com

berdiri. Selain itu, banyak orang
yang menggantungkan hidup di
industri ini. Data BPS per Agustus
2011 menunjukkan bahwa sektor ini
mampu menyerap 23,4 juta tenaga
kerja. Angka ini menempati posisi
kedua setelah sektor pertanian yang
menampung 39,3 juta tenaga kerja
usia di atas 15 tahun.
Sayang dalam ekonomi,
keseimbangan selalu menjadi hal
yang mustahil. Ketika persaingan
tinggi, konsumen bersifat tetap, pasti
ada yang tersingkir. Secara faktual,
ritel tidak hanya membawa peluang
tetapi juga ancaman. Asosiasi
Pedagang Pasar Tradisional (APPSI)
sudah lama memberi warning.
”Setiap berdiri satu ritel modern,
sejumlah pasar tradional mati”.
Ancaman ritel modern memang
nyata. Umumnya yang menjadi
korbannya adalah pasar tradisional.
Mereka tidak hanya merugi tetapi
juga banyak yang gulung tikar atau
bubar. Data yang lansir Pusat Studi
Ekonomi Kerakyatan UGM dan
Lembaga Ombusman Swasta (LOS)
DIY menunjukkan bahwa terjadi
penurunan rata-rata sebesar 5,9%
di Yogyakarta. Penurunan yang
lebih besar dialami oleh kelompok
pedagang dengan aset antara Rp515 juta, Rp15-20 juta dan di atas
Rp25 juta.
Ritel dalam arti modern,
memang sudah lama berdiri di
tanah air. Namun sejak runtuhnya
Orde Baru, ritel modern langsung
booming. Sejak diterapkannya
kebijakan liberalisasi, pertumbuhan
ritel modern melonjak naik.
Sayangnya kebijakan yang
dianggap mengancam ekonomi
warga tidak dibarengi dengan
perlindungan serius kepada usaha
kecil masyarakat. Akibatnya
ketimpangan dalam ranah
persaingan sulit dihindari. Kondisi
ini membuat Indonesia menurut
Hendry Saparini menjadi negara
dengan bisnis ritel paling liberal.
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Di Jalan Penghibur, Makasar
misalnya, terdapat empat
minimarket yang lokasi masingmasing hanya berjarak kurang
dari 30 meter. Hal serupa tampak
di Jalan Sungjai Saddang Baru,
Pengayoman, Rappocini, dan
Veteran, yang dijejali lebih dari
dua minimarket. Berdasarkan
pantauan KPPJLJ sedikitnya ada
166 minimarket yang dibangun
di Kota Makassar dan sekitarnya,
seperti Marat, Gowa, Takalar dan
Pangkep.
Selain berdekatan satu sama
lain, umumnya minimarket itu
berdekatan pasar tradisional. Di
Jawa Timur, Kabupaten Jember,
tengah berencana membatasi
pasar modem berjaringan. Setiap
kecamatan hanya diperkenankan
ada dua pasar modem berjaringan
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dengan radius 2 kilometer dari pasar
tradisional. Adapun Pemerintah
Kota Surabaya sedang mengkaji
keberadaan sekitar 400 toko
modern. Lokasi toko modern atau
swalayan umumnya berdekatan.
K amar Dagan g In d o n es ia
menilai menjamurnya minimarket di
Makassar, Sulsel, mulai berdampak
bagi sektor usaha mikro kecil
dan menengah. Dari hasil survei
AC Nielsen, jumlah minimarket
yang ada di kota Makassar
khususnya Alfamart, Alfa Midi
dan Alfa Ekspres mencapai 55
unit. Adapun pertumbuhannya
mencapai sekitar 30% hingga
35% dalam kurun waktu dua
tahun terakhir. Sementara itu
dampak dari ritel tersebut adalah
terjadinya penyusutan pedagang
pasar tradisional hingga 8,91%.

Ketua Kamar Dagang
dan Industri Sulawesi Selatan
Zulkarnain Arif mengatakan
pemerintah diharapkan segera
membuat regulasi yang berpihak
pada sektor Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) yang dinilai
tidak mudah goyah saat diterpa
krisis ekonomi.
“Bila serbuan minimarket
modern sangat sulit dibendung,
maka Pemerintah Sulsel dan
Makassar harus punya rekomendasi
penanganan yang konkrit untuk
mengendalikan dan menata
minimarket yang ada,” ujarnya
di sela-sela seminar ekonomi
kerakyatan baru-baru ini.
Bupati Gowa, Ichsan Yasin
Limpo mengatakan pemerintah
Gowa telah menerapkan aturan
penataan gerai minimarket.
“Kami hanya mengizinkan empat
minimarket yang tersebar di empat
kelurahan. Sebab jika minimarket
tidak terkendali, akan turut
menutup kesempatan yang sama
bagi peritel lokal,” tegasnya.
Dia menambahkan, pemerintah
daerah lain harus mulai
mengendalikan aktivitas jam buka
tutup minimarket. “Harus dibuat
batasan waktu agar peritel lokal
di sekitar minimarket itu juga
mendapat peluang rezeki. Jam
bukanya setelah pukul 09.00 Wita
dan jam tutupnya sebelum pukul
21.00 Wita sehingga keuntungan
tidak mayoritas diraup oleh
minimarket saja,” jelasnya

Solusi Persaingan

Maraknya minimarket memang
sulit dihindari. Menurut Komisioner
Dedie Martadisastra, Indonesia
potensial untuk industri ritel
karena di negara lain sudah sangat
ketat margin labanya. ”Apalagi,
tumbuhnya kelas menengah
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baru dengan gaya hidupnya ikut
menopang pertumbuhan industri
ini,” kata Komisioner KPPU, Dedie
S. Martadisastra.
Meskipun demikian, Dedie
menggarisbawahi bahwa ritel
modern harus ditata. Pemerintah
dalam hal ini telah mengeluarkan
Permendag No. 53 tahun 2008.
Dalam aturan ini diantaranya
mengatur secara lebih rinci mengenai
masalah zoning serta trading term.
Di beberapa negara pun model
perlindungan dan pemberdayaan
juga dilakukan, misalnya di Perancis
yang melarang lokasi hypermarket
di tengah kota. Malaysia juga
membuat peraturan distribution
fair trade guna melindungi pasar
tradisional.
Menurutnya, ritel modern
tidak head to head dengan pasar
tradisional dan pemerintah daerah
perlu menerapkan perubahan
manajemen dalam menyikapi
ekspansi ritel modern.
Hadirnya ritel modern dapat
dimanfaatkan sebagai peluang
bagi pemerintah daerah untuk
mengoptimalkan distribusi produk
unggulan daerah mereka. Dedie
mengatakan bahwa tugas utama
KPPU adalah law enforcement
(penegakan hukum) dan advokasi
(pemberian saran dan pertimbangan).
Terkait dengan sektor ritel, komisi
lebih banyak bergerak via advokasi
dengan pendekatan kepada regulasi
karena jadi salah satu solusi untuk
melindungi pengusaha skala kecil
menengah. “Persoalan ritel itu
sebenarnya tidak hanya menyangkut
zonasi, tapi soal bagaimana mengatur
kemitraan, peran pemerintah
daerah setempat, serta bagaimana
kepedulian terhadap unit-unit usaha
menengah dikembangkan,” kata
Dedie belum lama ini.
Dia optimistis bahwa ritel

Edisi 34  2012
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modern bisa jadi mitra dalam
memperkuat produsen lokal di
masing-masing daerah. Syaratnya,
kata Dedie, pemerintah daerah
harus aktif melakukan perannya
dengan mengeluarkan regulasi yang
mendukung pelaku usaha kecil.
Caranya, ketika suatu ritel
modern hendak masuk ke daerah,
pemerintah daerah harus memberi
syarat-syarat yang memaksa mereka
untuk bermitra denga produsen lokal.
“Bisa saja dengan syarat produk lokal
harus sekian persen,” katanya.

Terkait dengan standarisasi
produk dan syarat-syarat lainnya
yang terkadang menyulitkan
produsen kecil, Dedie mengatakan
bahwa peritel harus dipaksa ikut
membina pelaku usaha untuk
meningkatkan kualitas produk.
Permasalahan utama hubungan
antara pemasok dengan ritel
modern, terkait dengan munculnya
persyaratan perdagangan, yang
dianggap menjadi arena eksploitasi
pemasok oleh peritel modern.
[redaksi]
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KPPU Mendorong Pemerintah Daerah

untuk Menata

RITEL MODERN

Data BPS per Agustus 2011 menunjukkan bahwa sektor ritel
mampu menyerap 23,4 juta tenaga kerja, atau nomor dua setelah
sektor pertanian yang menampung 39,3 juta tenaga kerja usia di
atas 15 tahun.

D

ata di atas menunjukkan
bahwa Industri ritel tanah
air merupakan industri
jasa strategis yang sangat penting
dalam perekonomian. Serbuan
ritel belanja modern seperti
hypermarket, supermarket, dan
minimarket hingga ke pelosok
daerah se-Indonesia sempat
mengkhawatirkan beberapa
pihak. Ada yang berpendapat,
mengguritanya jaringan ritel
modern dengan modal besar akan
mematikan peritel dan pemasok
lokal.
Menurut Komisioner Komisi

8

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Ir. Dedie S. Martadisastra, SE.,
MM, Indonesia potensial untuk
industri ritel karena di negara
lain sudah sangat ketat margin
labanya. Apalagi, tumbuhnya
kelas menengah baru dengan
gaya hidupnya ikut menopang
pertumbuhan industri ini.
Menurutnya, maraknya serbuan
ritel modern wajar karena ada
faktor pull and push. Margin
penjualan menipis dan persaingan
makin ketat maka peritel mencari
pasar yang masih longgar. Itulah
yang disebut sebagai faktor push.

Sedangkan urbanisasi dan jumlah
penduduk di Indonesia yang
mencapai ratusan juta adalah
faktor pull-nya.
Perubahan gaya hidup akibat
globalisasi di Jakarta maupun
daerah mendorong perubahan pola
konsumsi yang dari aspek ekonomi
menyebabkan tingkat permintaan
(demand) barang dan atau jasa
semakin meningkat. ’’Menurut saya
yang penting adalah bagaimana
memanfaatkannya (serbuan ritel
modern ke daerah-red.) dari segi
kemitraan dan pemberdayaan
sumber daya manusia,” kata Dedie.
Hingga saat ini peraturan
tentang pengaturan ritel modern
dan pasar tradisional ada pada
Perpres 112 Tahun 2007 dan
Permendag No. 53 tahun 2008.
Edisi 34  2012

untuk melindungi pengusaha skala
kecil menengah.
’’Kami selalu memberitahu
pemda dan peritel lokal untuk
m em a n f a a t k a n p el u a n g d a r i
network peritel modern. Bagaimana
supaya bisa memasok produk lokal
ke jaringan ritel modern. Ini sifatnya
institusional dan berjangka panjang
karena menyangkut kewirausahaan.
Kalau produk Indonesia tidak bisa
sampai ke luar negeri, sebarkan
di seluruh Indonesia juga cukup

Dokumentasi KPPU

Dalam hal ini, KPPU juga terlibat
dalam pembentukan Perpres yang
diprakarsai oleh Kemendag itu.
Namun ujung tombak dalam
pengaturan ritel modern itu
adalah Pemerintah Daerah. Setiap
daerah harus mengakomodasi dan
mengadopsi peraturan-peraturan
retail modern, dengan menerbitkan
Perda sebagai acuan peraturan
mengenai ritel modern di daerah
masing-masing. Ada tiga hal, yaitu
pengaturan zonasi, jarak dan jam
buka ritel modern di daerah yang
bersangkutan. Namun ketentuan
dan peraturan mengenai kemitraan,
syarat-syarat perdagangan dan
pembinaan lebih penting dari ketiga
hal tersebut,” ujarnya.
Maka itu dari dulu sampai
sekarang, KPPU tak bosan-bosan
mensosialisasikan cara menangani
peritel modern di daerah-daerah.
Dedie mengatakan bahwa
tugas utama KPPU adalah law
enforcement (penegakan hukum)
dan advokasi (pemberian saran
dan pertimbangan). Terkait dengan
sektor ritel, komisi lebih banyak
bergerak via advokasi dengan
pendekatan kepada regulator
karena hal itu jadi salah satu solusi

metrotvnews.com
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Dedie S. Martadisastra.
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karena penduduk kita sangat
banyak,” papar Dedie.
Menurutnya, pemberdayaan
sumber daya manusia harus
diprioritaskan karena peritel
modern di daerah itu bisa
menyerap banyak tenaga kerja
baru. ’’Jadi, Pemda tidak hanya
mempertimbangkan isi Perpres dan
Permendag yang mengatur tentang
jam kerja dan lokasi,” imbuh Dedie.
Pemda memang berperan penting
dalam penataan dan pemanfaatan
serbuan ritel modern di daerahdaerah seluruh Indonesia. Pemda
harus membantu pemasok setempat
supaya bisa menjalin kemitraan
dengan peritel modern. Syarat-syarat
dagang harusnya dipermudah.
Karena terkadang trading term telah
berubah menjadi sebuah bagian
pemasukan sendiri bagi para peritel.
Hasil penelusuran KPPU dalam
kasus Carrefour Indonesia, misalnya,
menunjukkan bahwa hypermarket
asal Prancis itu sepanjang 2004
mampu meraih pendapatan lain-lain
hingga Rp40,19 miliar.
“Pemda harus memfasilitasi
negosiasi dan membantu
pembinaan pemasok daerah. Sudah
seharusnya Pemda mengoptimalkan
kewenangannya sebagai regulator
dalam membangun kebijakan
persaingan (competition policy) di
daerah,” pungkas Dedie. [redaksi]
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Kebijakan Kota Surakarta
Tak Hambat Industri Ritel
Ditengah geliat tumbuhnya industri ritel dan pasar pasar modern
raksasa di beberapa daerah, pemerintah kota (Pemkot) Surakarta atau
Solo tidak merespons secara gegabah apalagi dengan menghambat
atau menghalangi investasi asing dari luar kota. Pemkot memberi
kesempatan dan menjaga keseimbangan antara pelaku usaha kecil dan
pelaku usaha besar dalam berusaha secara proporsional.

B

erpedoman pada Peraturan
Daerah (Perda) dan UndangUndang (UU) investasi kota
Solo sangat terbuka terhadap
siapapun termasuk investor pasar
modern seperti hypermart, mal,
serta peritel-peritel besar. “Untuk
menjaga tata pengelolaan pasar
tradisional kami punya Perda No. 1
Tahun 2010 tentang Penataan dan
Perlindungan Pasar Tradisional,”
demikian dikatakan YF Sukasno,
Ketua DPRD Kota Solo ketika
menjawab pertanyaan Majalah
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Kompetisi melalui sambungan seluler.
Sukasno mencontohkan, pasar
modern yang berdampingan
dengan pasar tradisional harus
ada kebijakan pembatasan dan
peraturan yang melarang penjualan
produk yang sama. “Jika pasar
tradisional menjual produk yang
sama dengan pasar modern, pasti
pasar yang kecil (tradisional) akan
mati, jadi persaingannya tidak
imbang,” ujarnya.
Menurut Sukasno pasar
tradisional memberikan kontribusi

sebesar Rp21 miliar terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
kota Solo, ada 45 pasar tradisional
yang telah menyumbangkan sebesar
angka tersebut. “Angka PAD itu
terkumpul atau bersumber dari
retribusi dari para pedagang di
pasar tradisional yang jumlah
besarannya berkisar Rp20003000,” jelasnya.
Kemudian ada Perda No. 5
Tahun 2011 tentang Penataan dan
Pembinaan Pusat Perbelanjaan,
To k o M o d e r n d a n p a s a r
perkulakan, menurut Sukasno
ada sekitar 29.000 pedagang di
pasar tradisional yang mencari
penghidupan disana, mereka terdiri
dari pedagang kecil, tukang sayur,
ojeg, supir taksi dan sebagainya
yang juga berhak untuk hidup.
Melalui Perda ini keberadaan
Edisi 34  2012
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YF Sukasno.

membina pelaku usaha kecil di
Kota Solo,pemerintah setempat
memfasilitasi pedagang dan
pengrajin dengan menggelar barang
dagangannya di sepanjang tengah
kota, tepatnya di jalan Diponegoro.
“Setiap Sabtu malam Minggu jalan
tersebut di tutup untuk memberi
kesempatan pedagang dan pengrajin

untuk menggelar dagangannya, ini
contoh kecil kita berani menutup
jalan lalu lintas untuk pedagang
kecil”, ujarnya. Di seputar stadion
Manahan Solo ada pasar Serambi,
pasar yang posisinya di tengah
kota dan buka pada minggu pagi.
“Suasananya ramai sekali oleh
pengunjung dan penjual,” katanya.
Makanya jangan dibayangkan
kalau pengusaha kecil di Solo itu
dipinggirkan. Mereka diberi tempat
yang layak dan proporsional.
“Kalau di kota kota lain
PKL ditempatkan di ujung jalan
masuk kota yang kesannya
tidak memperindah kota, yah
kalau begitu kita juga marah,
siapa yang mau datang kesana,”
ujarnya. Sebaliknya, di Solo PKL
ditempatkan di tengah kota, orang
orang yang bermobil harus memiliki
rasa toleransi untuk memberi
kesempatan bagi para pedagang
dan pengusaha kecil berdagang.

Foto-foto: Dokumentasi KPPU

pasar modern dan pasar
tradisional diatur sedemikian
rupa sehingga dengan tetap
tumbuhnya pasar modern tidak
mematikan keberadaan pasar
tradisional. “Untuk itu aturan
yang diberlakukan keberadaan
Mall, pasar moderm harus berada
pada jarak 500 meter dari pasar
tradisional,” ungkapnya.
Penilaian bahwa Pemkot
Solo anti investasi asing atau
tidak ramah terhadap investasi
dari luar merupakan penilaian
yang tidak mendasar. Menurut
Sukasno Perda menjaga supaya
pertumbuhan pasar-pasar modern
tidak mematikan pasar tradisional.
“Sebab kalau tidak diatur pasti
pelaku usaha kecil akan kalah
dengan pelaku usaha besar, dan
dalam peraturan ini sama sekali
tidak ada aturan yang menghadang
investor asing,” jelasnya.
Untuk melindungi dan
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Sukasno mengatakan, Pemkot
dan DPRD kota Solo berupaya
mencoba menyeimbangkan peran
pelaku usaha kecil dan pelaku usaha
besar supaya terjadi persaingan
usaha secara sehat. “Kalau yang
pelaku besar tidak perlu dilindungi
karena mereka sudah kuat dan
berdiri sendiri, tetapi yang kecil
perlu dibina dan dilindungi”,
ujarnya.
Di kota Solo pasar tradisional
juga merupakan pusat perkulakan
terutama untuk kebutuhan kioskios yang berada di kampungkampung. “Kalau di Solo kulaknya
tidak hanya di mal, tetapi juga
di pasar-pasar tradisional, jadi
pertumbuhan retail tumbuh disini,
tidak hanya di mal tetapi juga di
pasar legi, dan pasar yang lain,”
jelasnya.
Menurut Sukasno di dalam
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ketentuan yang tertuang dalam
Perda perlindungan pasar tradisional
juga tertera ketentuan jam buka
pasar swalayan tidak boleh 24 jam.
Seperti Alfamart, Indomart, Hero
tidak diperkenankan membuka
selama 24 jam. “Kemudian
keberadaan toko-toko modern
tersebut juga tidak boleh berada
di dalam kampung, tetapi harus
berada di jalan-jalan tertentu”,
ujarnya.
“Berbeda ketika di Jakarta pasar
modern masuk di lorong-lorong
jalan sampai ke tingkat RW, ada
counter Alfamart yang besarannya
2x3 meter atau 2x2 meter. Kalau
begini matilah kios-kios orang
kampung itu”, kilahnya. Meskipun
pasar swalayan ukurannya kecil
tetapi memiliki penerangan,
kenyamanan, pelayanan yang
memadai hal ini tak sebanding

dengan jualan toko-toko kampung.
“Di Solo keadaan ini tidak
perkenankan, toko yang jual rokok
atau aqua dengan modal Rp200300 ribu itu harus tetap jalan,”
katanya.
Di stasiun Balapan Solo ada pasar
Indomart yang harus ditutup karena
menyalahi Perda perlindungan
pasar dengan mendirikan pasar
swalayan di area yang dekat dengan
pasar tradisional. “Keberadaan
Indomart itu berada 300 meter
dekat dengan pasar tradisional
sehingga tidak boleh buka di dalam
stasiun Balapan, kalau mereka buka
para pedagang tradisional pada
mengeluh,” ungkapnya. Itulah
contoh konkret kebijakan yang
melindungi peritel peritel kecil di
kota Solo.
Kebijakan membuat Pasar
Daerah (PD) untuk pasar tradisional
tidak memberi keuntungan dan
perbaikan bagi pelaku usaha
kecil, sebab ketika dinas berubah
menjadi PD maka berlaku hukum
profit, harga sewa yang tinggi dan
cenderung menaik. “Banyak para
pelaku usaha kecil yang tidak
sanggup menyewa kios sehingga
mereka kembali mencari tempat
di pinggir jalan sampai akhirnya
memacetkan jalan,” ujarnya.
Di lain kesempatan, Walikota
Surakarta (sekarang menjabat
Gubernur DKI), Joko Widodo
m em b e r i p er n y a t a a n s e n a d a
bahwa pasar tradisional tetap
diberi prioritas. Pemkot Surakarta
tidak melarang berdirinya ritel
modern namun perkembangannya
harus dikendalikan. “Kalau pasar
tradisional tidak di perhatikan
kemudian ritel modern masuk, ya
habis itu,” kata Jokowi.
Jokowi menambahkan bahwa
pasar tradisional harus terus
dibenahi, sembari mengendalikan
perkembangan ritel modern.
Pemkot Surakarta terus berusaha
mengembangkan sekitar 43 pasar
tradisional yang ditargetkan selesai
pada tahun 2014. [redaksi]
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Teguh Boediyana
Ketua Majelis Pakar
Dewan Koperasi Indonesia

Liberalisasi Perdagangan

Lahirkan Industri Ritel

Tumbuh kembangnya pasar swalayan di Indonesia tak bisa
dilepas dari wajah liberalisasi perdagangan yang terus
berkembang. Seiring disetujuinya kesepakatan perjanjian
perdagangan bebas baik ditingkat negara negara ASEAN
maupun dunia, pertumbuhan pasar swalayan terus menggerus
keberadaan pasar tradisional.

T

eguh Boediyana ketua Majelis
Pakar Dewan Koperasi
Indonesia (Dekopin) kepada
Majalah Kompetisi mengatakan,
konsekuensi dari kesepakatan
liberalisasi yang ditandatangani
pemerintah melahirkan dampak
terhadap pertumbuhan pasar di
Indonesia yakni pertumbuhan
pasar swalayan yang secara masif
melakukan penetrasi terhadap pasar
tradisional sampai ke desa-desa.
“Di era awal 80-an ada pasar
Hero, Gelael dan di Jakarta
jumlahnya masih sekitar 5 dan 10
buah. Sekarang ini terus berkembang
ada Lotte, Giant, Carefour dan itu
merupakan kekuatan-kekuatan
besar dunia yang terbangun dalam
jaringan multinational corporation
yang kerap melakukan penetrasi
sampai ke bawah,” ungkapnya.
Meskipun merujuk pada UU
Investasi, pemerintah Indonesia
tidak boleh melarang investasi
asing, dalam konteks persaingan
keberadaan atau tumbuhnya pasar
swalayan secara UU sah adanya.
“Apalagi jika sudah berlaku Asean
Economi Comunity (AEC) yang
akan berlaku di tahun 2015. Seluruh
Edisi 34  2012

produk boleh masuk bukan hanya
dari Eropa dan Amerika tapi dari
Asean, sehingga kita tidak bisa lagi
membendung arus barang maupun
jasa,” jelasnya.
Perdagangan bebas dalam bentuk
investasi ke negara lain di kawasan
ASEAN, berlaku pula terhadap
pelaku usaha nasional Indonesia
terhadap negara lain seperti Kamboja
dan Thailand. Tetapi yang perlu
diperhatikan dalam konsederan UU
No 5 Tahun 1999 mestinya tidak
berhenti pada kalimat “partisipasi
dalam proses produksi” saja tetapi
pemerintah berkewajiban memberi
kesempatan kerja dan kesejahteraan
bagi pelaku usaha kita.
“Pemerintah berkewajiban
melibatkan proses produksi dengan
kesempatan kerja dan menciptakan
kesejahteraan bagi pelaku usaha.
Untuk itu kelembagaan KPPU
ketika melakukan pengawasan
dan penilikan semestinya juga
membangun iklim kesempatan
kerja dan kesejahteraan sampai ke
tingkat bawah,” jelasnya.
Dalam konteks terciptanya
persaingan usaha sehat, menurut
Teguh seyogyanya perlindungan

tidak hanya dalam konteks iklim
persaingan usaha sehat, tetapi
harus melingkupi perlindungan
terhadap masyarakat, kita tidak
ragu lagi untuk melindungi produk
usaha dalam negeri. “Sebab
dalam pertumbuhan industri ritel
pedagang raksasa dengan modal
yang besar akan mudah menggilas
pasar tradisional yang lemah dan
bermodal kecil,” katanya.
Meminjam istilah Ronggo
w a r s i t o , Te g u h m e n g a t a k a n
salah satunya hancurnya negara
kalau “pasar ilang kumandang”,
artinya budaya interaksi sosial dan
dialog pembeli dan pedagang di
pasar menjadi hilang, digantikan
supermarket, hypermarket yang
kering terhadap interaksi sosial.
“Tidak ada tawar menawar antara
pembeli dan penjual, keadaan ini
tidak bisa disebut market,” jelasnya.
M a r k e t m e n u r u t Te g u h
merupakan tempat pertemuan
penjual dan pembeli yang saling
bertransaksi dan tawar-menawar
dari penawaran harga tertinggi
sampai terendah. Sementara di
pasar swalayan tidak ada tawarmenawar, semua harga sesuai
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atau membeli kenyamanan dalam
berbelanja,” kilahnya.

Membatasi Pasar Swalayan

Untuk menjawab masalah
menjamurnya pasar swalayan perlu
ada kebijakan membatasi pendirian
pasar swalayan di tempat-tempat
tertentu untuk berbagi peran dengan
pasar tradisional. “Yang paling baik
yaitu melakukan pembatasan,
pembatasan itu penting,” katanya.
Menurutnya kita harus
menterjemahkan secara arif arti
mekanisme pasar atau liberalisasi,
di era mekanisme pasar seolah
konsumen merasa diuntungkan,
harga merasa lebih murah. “Padahal
persaingan yang tidak sehat
menyebabkan kekuasaan ekonomi
bermodal besar dapat menguasai
yang lain, dengan demikian
praktik monopoli atau ologopoli
tersebut bisa secara semena-mena
menetapkan harga,” kata pria yang
sempat bermukim di Amerika.
Tumbuhnya peritel-peritel kecil
yang menjual barangnya dengan harga
yang murah di pinggir-pinggir jalan
bersaing dengan peritel dalam bentuk
waralaba (franchise) yang menjadi
perpanjangan tangan produk luar.
“Apakah disitu ada produk dalam
negeri?” tanya Teguh. “Ataukah
justru mereka merupakan bagian
dari jaringan kekuatan-kekuatan

smartgeneration.wordpress.com

dengan bandrol dan tidak bisa
ditawar, “jadi tidak ada interaksi
sosial sama sekali antara pembeli
dan penjual,” katanya.
Aspek kultural pasar tradisional
tidak dimiliki di pasar modern,
malah upaya memodernisasi
pasar tradisional membuat pasar
tradisional tidak laku di mata
pedagang, dengan modernisasi
pasar tradisonal berimplikasi
terhadap peningkatan harga sewa
yang melibatkan pembiayaan
melalui sistem perbankan. Yang
membebankan biaya sewa bagi
pelaku usaha kecil di pasar
tradisional.
Selanjutnya Teguh mengatakan,
konsumen yang berbelanja di
supermarket itu mengeluarkan
biaya jauh lebih besar dibanding
pasar tradisional. “Harga daging
di supermarket yang mencapai
Rp200.000 tidak mengundang
orang menjadi ribut, tetapi kalau
harga daging di pasar tradisional
mencapai harga Rp90.000 orang
sudah pada ribut,” ungkapnya.
Teguh menilai konsumen yang
membeli barang di supermarket itu
biasanya hanya mencari image (citra)
atau gengsi semata, “jadi sebenarnya
orang yang belanja barang-barang
di supermarket itu dia hanya target
membayar gengsinya sendiri, padahal
orang lain juga tidak memperhatikan
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besar yang sudah menggurita dan
mengendalikan harga pasar,” ujarnya.
Posisi ketergantungan para
pemasok barang-barang yang ada
di dalamnya pelaku usaha kecil dan
domestik seringkali berhadapan
dengan pengusaha industri ritel yang
membuat peraturan sangat ketat,
sehingga pemasok yang berasal dari
pelaku kecil harus terpinggirkan,
bahkan bisa gulung tikar.
M e n u r u t Te g u h u n t u k
menjadi pemasok di supermarket
membutuhkan nafas yang panjang.
Semestinya pasar itu bisa mengakses
produk kebutuhan rakyat. “Ini
kan permasalahannya ada di
kekuatan mindset berbelanja di
pasar swalayan terasa nyaman dan
bergengsi,” katanya.
Untuk mengatur perkembangan
persaingan pasar tradisional dengan
pasar swalayan, Teguh tidak yakin
dengan kebijakan pembagian zone
itu akan efektif. Hal ini karena
transportasi mudah dan jarak
tempuh tidak menyebabkan cost
yang berbeda. “Jauh dan dekat
sama saja,” katanya.
Teguh memandang upaya
pembagian zone itu tak akan efektif.
Perlu diteliti dahulu dasar kebutuhan
dari pasar tradisional, “apakah
kebutuhan interaksi sosial sudah
hilang di tengah masyarakat kita,”
katanya. Penyelesaiannya bukan
dengan melakukan modernisasi
pasar tradisional atau membuat
pembatasan jarak antara keberadaan
pasar tradisional dengan pasar
modern, “Ini berkaitan dengan
mentalitas dan pola konsumen,”
jelas pria yang juga ketua Dewan
Persusuan Nasional (DPN).
Dengan demikian, hemat Teguh
seyogyanya pemerintah mulai
melakukan edukasi terhadap
masyarakat sebagai konsumen,
“emang kalau kita sudah kehabisan
sumber daya alam serta daya beli
masyarakat berkurang, emangnya
para kekuatan besar pelaku ekonomi
akan perduli dengan keadaan
ini?” ungkap Teguh mengakhiri
perbincangannya. [Redaksi]
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Dr. Zamroni Salim
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Industri Ritel Menggerus
Pasar Tradisional
Pertumbuhan industri ritel di Indonesia cukup menggiatkan
perekenomian nasional. Tidak hanya melibatkan peritel besar
tetapi juga peritel-peritel kecil, dari tingkatan kemampuan ataupun
permodalan, jumlah peritel merata di semua tingkatan. Dari sisi
partisipasi pengusaha ritel juga cukup baik.

K

ehadiran peritel-peritel
besar yang ada sekarang
menggerus posisi pasar
tradisional. Jumlah konsumen
pasar tradisional mengalami
penurunan dibanding sebelum
kehadiran peritel-peritel besar
tumbuh dan berkembang. Hal
ini terjadi karena peritel besar
mempunyai beberapa kelebihan
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antara lain harga yang kompetitif,
sistem jaringan yang lebih bagus,
pelayanan kenyamanan dalam
berbelanja, serta sistem distribusi
yang lebih baik.
Untuk menjaga keseimbangan
dari pertumbuhan industri ritel dan
keberlangsungan pasar tardisional
pemerintah harus membuat
kebijakan yang memfasilitasi

keberadaan pasar tradisional tanpa
harus menghambat kehadiran
industri industri usaha ritel di
Indonesiadari segala tingkatan.
Dr Zamroni Salim, peneliti dari
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI) kepada Majalah Kompetisi
mengungkapkan, sebaiknya
pemerintah membiarkan industri
usaha ritel tumbuh dan berkembang,
akan tetapi pertumbuhan industri
ritel tersebut tidak mematikan
pertumbuhan pasar tradisional.
“Pemerintah harus memberikan
fasilitas yang tidak diberikan kepada
peritel besar, seperti subsidi los
ataupun kios-kios yang ada di pasar
tradisional,” katanya.
Selain diberikan kemudahan
dan fasilitas tersebut, lanjut
Zamroni pemerintah juga harus
mempunyai itikad dan tekad untuk
memberi jaminan dan perlindungan
terhadap pelaku usaha kecil di pasar
tradisional dari praktik pungutan
liar (Pungli). “Selama ini pemerintah
sering mengatakan tidak ada pungli
tetapi kenyataan di lapangan sering
ditemukan,” kilahnya.
Terkait dengan kebijakan
subsidi terhadap pelaku usaha
kecil, Zamroni mengatakan subsidi
itu bisa dalam bentuk subsidi
kepemilikan kios atau bisa juga
dengan perbaikan pelayanan dan
penghapusan pungli. “Sekali lagi
jangan sampai pungli hanya slogan
yang diungkap oleh pemerintah
tapi di lapangan tetap dijalankan,”
kata pria yang juga aktif di lembaga
kajian The Habibie Center.
Seperti disebut industri ritel
berada di semua tingkatan.
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Ada peritel besar, menengah,
dan kecil, atau dengan model
kelas minimarket, supermarket,
dan hypermarket. Zamroni
mengatakan, supermarket itu milik
dari korporat besar sedangkan
jenis yang kecil bisa dikembangkan
melalui sistem waralaba yang
dapat diperjualbelikan kepada
masyarakat umum.
Dengan demikian, lanjut Zamroni
perlu ada pembatasan-pembatasan
yang jelas mana peritel-peritel yang
besar yang tidak boleh masuk ke
kawasan tertentu, “jadi ada kebijakan
zonase yang harus diperhatikan
pemerintah , sehingga jangan sampai
peritel-peritel besar itu masuk ke
kawasan di mana pasar tradisional
sudah tumbuh dan berkembang
sebelumnya,” ungkapnya.
Sementara itu efektifitas dari
kebijakan zonase ini tergantung
pelaku teknis yang berada di
lapangan, dalam hal ini adalah unit
teknis dari pemerintah setempat,
sehingga sejauhmana unit teknis tadi
mampu mengontrol dan menerapkan
kebijakan yang ada. “Kebijakan
zonase tergantung dari unit teknis di
lapangan dalam menjalankan fungsi
dan tugasnya dalam menjalankan
kebijakan,” jelasnya.
Di era otonomi daerah ini
pemerintah daerah harus berperan
aktif untuk memastikan lokasi
lokasi tertentu atau zona-zona
tertentu yang tidak boleh dimasuki
peritel menengah dan besar, jadi
menurut Zamroni efektifitas dari
kebijakan tersebut berada di tangan
lembaga atau institusi teknis yang
berada di lapangan yang ada di
pusat maupun di daerah, “selama
itu tidak bisa di jalan maka
peraturan itu tidak ada gunanya,”
katanya.
Kebijakan pemasok barang
di lokasi pasar swalayan dimana
produk-produk barang untuk
peritel kecil selalu kalah dan dibuat
aturan yang membatasi jumlah
produk peritel kecil atau bagaimana
pasokan ini meningkatkan nilai jual
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produk dalam
negeri serta
meningkatkan
peran pelaku
usaha kecil di
Indonesia. Dalam
pandangan
Z a m r o n i
sebaiknya perlu
ada kebijakan
pemasok barang
yang berada di
dalam peritelperitel menengah
dan besar yang
diatur, tetapi sayangnya sampai saat
ini belum ada pola revisi permendag
yang keluar.
Tetapi kebijakan pemasok barang
tidak memberikan pengecualian
atau diskrimasi terhadap produk
produk asing, sebab akan
berlawanan dengan perjanjian
dalam perdagangan bebas oleh
WTO. “Kalau kita memberlakukan
berbeda antara produk asing dan
produk lokal, tetapi yang bisa
dilakukan pemerintah adalah
bagaimana mengatur sistem pasokan
lokal yang bisa dilakukan supaya
berimbang tanpa memberlakukan
diskriminasi khusus kepada barang
asing,” katanya.
Selanjutnya kata Zamroni
kebijakan yang bisa diaplikasikan
dalam sistem pemasok terhadap
peritel baik kecil, menengah, maupun
asing yaitu bagaimana peraturan
yang rencananya akan direvisi
dalam permendag menekankan
untuk mewajibkan slot ataupun kios
serta rak-rak untuk produk atau
pengrajin dalam negeri.
“Persoalannya orang Indonesia
lebih suka berbelanja atau konsumtif
sementara dari sisi produksi
orang kita lebih suka berdagang
atau menjual barang daripada
memproduksi, meskipun dalam hal
daya belum cukup baik,” ungkapnya.
Terkait daya beli dilihat dari statistik,
masyakarat kita terjadi peningkatan.
“Saya tidak menafikan daya beli
masyarakat Indonesia tetapi yang
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saya tekankan adalah masyarakat
kita lebih suka berdagang
atau menjual barang daripada
memproduksi,” ujarnya. Hal ini bisa
dilihat dari semakin tumbuhnya
toko-toko peritel domestik di kotakota kecil dan besar seperti Alfamart,
Indomart dan sebagainya.
Kalau dilihat dari pola
tumbuhnya industri ritel dalam
sistem struktur industri, Zamroni
menduga ada praktik oligopoli.
“Kalau peritel menengah relatif
ada persaingan, peritel besar terjadi
praktik oligopoli, dan peritel kecil
juga ada unsur keterlibatan produser
besar atau pengusaha besar yang
juga ada unsur oligopoli”, katanya.
Kuatnya cengkeraman pengusaha
besar dalam struktur industri ritel
sulit memunculkan pemain-pemain
baru. Zamroni berharap peritel-peritel
kecil di daerah tetap punya daya saing
yang lebih dari peritel-peritel yang
masih oligopoli. “Peritel kecil harus
didukung oleh sistem jaringan logistik
yang kuat, sistem jaringan pemasaran
yang kuat, sementara peritel-peritel
yang baru masuk biasanya dia tidak
mempunyai itu,” katanya.
Menurut Zamroni peritelperitel baru itu hanya mempunyai
modal dan kemampuan untuk
memasuk barang pada saat tertentu
saja. “Sementara mereka tidak
mempunyai keterlanjutan sistem
jaringan yang masuk ke daerah
daerah”, ungkapnya mengakhiri
pembicaraan. (redaksi)
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Nasril Bahar
Anggota Komisi VI DPR-RI

Keberlangsungan
Pasar Tradisional

Perlu Dilindungi UU

T

etapi fenomena ini disisi lain mengundang
keprihatinan. Tidak sedikit pasar-pasar tradisional
harus gigit jari, bahkan sampai gulung tikar karena
tidak sedikit konsumen mereka yang beralih memilih
berbelanja ke pasar modern. Di tengah keadaan
demikian, anggota Komisi VI DPR RI, Nasril Bahar
angkat bicara bahwa keberlangsungan pasar
tradisional harus dilindungi baik melalui peraturan
pemerintah (PP) maupun dengan Undang-Undang
(UU).
Nasril Bahar ketika menerima Majalah
Kompetisi di Gedung Nusantara I DPR RI
mengatakan, pasar tradisional belum memiliki
daya saing ketika menghadapi pasar modern seperti
faktor kenyamanan, pelayanan, kelengkapan
barang termasuk harga yang kompetitif. “Keadaan
ini menjadi ancaman bagi keberadaan pasar
tradisional,” jelasnya. Sementara perda-perda
perlindungan terhadap pasar tradisional oleh kepala
daerah (bupati maupun walikota) yang ada paling
banyak 10 persen dari 450 kota dan kabupaten di
seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Nasril menyayangkan banyak walikota
dan bupati yang tidak peduli atau
mengerti masalah apa yang
dihadapi ke depan terhadap
kehadiran pasar modern.
“Bupati memaksakan
berdirinya pasar modern
tetapi tidak memproteksi
pasar tradisional dari sisi
Edisi 34  2012

zonase antara pasar modern dan tradisional,” katanya.
Nasril mencontohkan, jam buka pasar modern sebaiknya
harus diatur, serta sejauh mana pasar modern dapat
membangun kemitraan dengan PKL-PKL yang ada.
Untuk memerankan pasar tradisional di tengah
tumbuhnya pasar modern, pemeritah daerah bisa saja
mengatur jarak antara pasar tradisional dan pasar modern
serta jam buka dari kegiatan pasar tersebut. “Hal ini supaya
pedagang kecil dan menengah bisa berniaga di kompleks
pasar modern sebagai bagian dari wujud kesepahaman
antara pemkab/pemkot dengan
investor, sehingga pelaku
usaha tradisional dapat
terberdayakan,”
ungkapnya.
Meskipun
dalam hal regulasi
telah diterbitkan
Peraturan
P r e s i d e n
(Perpres) Nomor
1 1 2 Ta h u n
2007 Tentang
Penataan dan
Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan
Toko Modern tetapi

Dokumentasi KPPU

Bak jamur di musim hujan pasar modern tumbuh
di kota sampai ke desa, akses kemudahan dan
pelayanan masyarakat untuk berbelanja semakin
dipermudah, tak hanya produk yang kompetitif
tetapi pelayanannya yang baik mengundang banyak
konsumen yang berbondong-bondong memilih
berbelanja di pasar modern.
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di tingkat turunan yang penting bagaimana dilanjutkan
dengan kebijakan pemerintah kota dan daerah. “Inilah
yang harus didorong dengan melahirkan perda program
kemitraan antara pasar tradisional untuk pedagang kaki
lima, UKM dengan pasar modern,” ungkapnya.
Agar kebijakan kepala daerah itu efektif, mendapat
tempat serta payung hukum yang kuat dengan
legislatif maka kebijakan perlindungan terhadap pasar
tradisional harus juga disosialisasikan kepada legislatif
sebagai lembaga penyerap aspirasi publik, sehingga
kebijakan pemda itu tidak dilakukan secara semenamena dan mendapat pengawasan dari legislatif. “Selain
itu untuk meningkatkan pemahaman kepada legislatif
perlu dilakukan studi banding dengan pemerintah
daerah yang sukses membangun hubungan kerja sama
antar pelaku usaha kecil dan pasar modern,” jelasnya.
Di dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 Tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern Bagian Kedua Pasal 3
ayat 1 dijelaskan Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, dan
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk
Peraturan Zonasinya.
Untuk itu, berdasarkan RTRW di masing-masing
kabupaten dan kota ada baiknya tidak melarang
pendirian pasar modern, juga tidak membolehkan
sepanjang pasar-pasar tradisional di daerah kabupaten/
kota tersebut telah siap menghadapi kehadiran pasar
modern. “Jadi inilah sikap yang harus dilakukan
pemerintah kabupaten dan kota, jika hanya mengejar
sebagai indikator kota yang maju, itu akan menjadi
bumerang,” katanya. Masyarakat juga tidak bodoh
dengan apa yang dilakukan oleh kepala daerah.

Moderniasasi Pasar Tradisional

Ide memodernisasi pasar tradisional membawa
konsekuensi pada peremajaan dan kebersihan pasar,
tapi bagi para pelaku usaha yang tidak sanggup
membayar sewa kios maka akan bernasib kembali
menjadi pedagang kaki lima yang banyak dinilai
sebagian kalangan menganggu kemacetan dan
pemandangan umum di jalan.
Dalam pengelolaan manajeman pasar, Nasril
Bahar berpendapat pasar dikelola oleh beberapa jenis
kelembagaan misalnya ada yang dikelola oleh Koperasi,
perusahaan daerah (PD Pasar), atau pemerintah daerah.
“Kalau pasar dikelola oleh PD Pasar, maka jarang sekali
mendapat bantuan daripada anggaran belanja daerah,
tetapi kalau koperasi malah cenderung mendapat
bantuan dari kementerian koperasi,” katanya.
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Dengan posisi PD Pasar yang tidak mendapat
anggaran dari APBD maka bisa dibayangkan jika
PD Pasar menjualbelikan kios. “Para pedagang yang
tidak mampu membeli kios mereka akhirnya harus ke
jalan menggelar dagangannya kembali berdagang di
jalan (baca:PKL) yang akhirnya mengganggu jalan dan
merusak pemandangan,” ungkapnya.
Menghadapi keadaan ini menurut hemat Nasril,
pemerintah daerah atau kota harus mencarikan jalan
keluar yang baik bagaimana mensinerjikan program
pemerintah dengan PKL dalam program kredit Usaha
Rakyat (KUR), “Ini bisa membantu PKL dalam
mendapatkan pembinaan, bahwa pedagang pinggir
pasar itu menganggu ketertiban dan pemandangan,
tetapi ini jangan dihilangkan keberadaan PKL,”
katanya.
Pemerintah daerah bisa melokalisir keberadaan
PKL untuk menunjang pariwisata daerah dengan
menyediakan souvenir atau cendramata bagi
pengunjung baik domestik maupun luar negeri. “Kalau
kebijakan ini dibikin maka tidak bisa pemerintah
daerah membuatkan kiostetapi harus di lapangan,
kemudian perlu juga dihadirkan PKL yang lokasinya
dekat perkantoran,” ungkapnya.
Nasril mengatakan di luar negeri yang dicari para
pengunjung itu adalah para PKL yang ditata baik oleh
pemerintah kota/kabupaten serta dinas pariwisata
setempat. Jadi tidak harus menggunakan toko. “Inilah
sesungguhnya pemahaman yang harus diberikan kepada
pemerintah kabupaten dan kota, DPRD maupun pelaku
dunia usaha di Indonesia,” katanya.
Mengenai kecurigaan adanya praktik oligopili oleh
para pelaku pasar modern Nasril agak kesulitan untuk
membuktikan paling tidak potensi praktik oligopoli
bisa dirasakan dalam pengadaan barang di pasar
tradisional yang dikuasai oleh pemilik franchise. “Di
dalam pengadaan produk-produk di pasar modern
tercium aroma kuat praktik oligopoli bukan dari owner
tetapi dalam pengadaan barangnya untuk mengisi outlet
yang tersedia, pendekatan itu yang boleh dikatakan
oligopoli” ungkapnya. [dd]
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TAJUK
Tutum Rahanta
Sekjen Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia
(APRINDO)

“Urgensinya apa buat UU?”
Bagaimana pandangan anda terhadap wacana penyusunan
UU Ritel Modern?
Sejauh ini saya masih mempertanyakan urgensinya
UU itu. Peraturan yang saat ini saja ada, yakni Peraturan
Presiden itu dilaksanakan dulu. Pemerintah selama ini
sudah melindungi belum sebagaimana yang diisyaratkan
dalam aturan terdahulu.
Sekali lagi, urgensinya apa UU Ritel Modern itu
diperlukan. Jangan hanya nantinya sekedar membuat
aturan tapi implementasinya tidak ada.
Apakah dengan demikian asosiasi memandang belum
perlu adanya payung hukum yang lebih tinggi dari
usaha ritel tersebut?
Sekali lagi, saya masih belum melihat urgensinya.
Peraturan yang ada sekarang ini saja, jalankan!
Janganlah kami seolah dibatasi-dibatasi, namun sejatinya
impementasi dari aturan itu belum jalan. Bagi kami,
aturan apapun tidak masalah, yang penting kepastian
usaha itu ada. Jangan seolah-olah kami yang terus
dipersalahkan. Seharusnya pemerintah yang bisa membuat
iklim usaha ini lebih kondusif. Usaha ritel modern dengan
ritel tradisional seharusnya bisa berjalan. Kami sudah
tegaskan, bagi kami mereka itu mitra dan kami memiliki
program untuk memberdayakan ritel tradisional itu.

Terkait dengan pendampingan ataupun pember
dayaan terhadap pelaku usaha ritel tradisional asosiasi
sudah melakukannya. Seharusnya ini peran pemerintah.
Jangan malah dibebankan ke kita untuk melakukannya.
Meskipun kita sudah memiliki program untuk itu.
Pemeritah seharusnya yang mampu untuk
memberdayakan usaha ritel tradisional. Pemerintahlah
yang harus melindungi sekaligus memberdayakan
mereka. Jangan malah dibebankan pada kita.
Ciptakan iklim yang kondusif bagi kita. Ritel modern
dan tradisional tumbuh bersama-sama, dan semua ada
konsumennya. Ritel modern dengan manajemen yang
lebih rapi dan kekuatan finansial lebih, serta pelayanan
yang baik bisa seperti sekarang. Konsumen pun
diuntungkan untuk itu. []
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Terkait dengan pemberdayaan terhadap pelaku usaha
ritel tradisional, apakah selama ini Asosiasi sudah
memiliki agenda program?
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TAJUK

Memahami Urgensi
UU Retail
A. Junaidi

S

ebagai bagian dari pelaksanaan tugas
sebagaimana diatur Pasal 35 jo Pasal 36
UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidakl Sehat,
KPPU selain melakukan penegakan hukum atas
pelanggaran UU No. 5/1999 melalui Putusan juga
memberikan pertimbangan kepada pemerintah
melalui Saran Kebijakan. Salah satu bidang
usaha yang diawasi dan terkait dengan dua
produk hukum ini adalah industri retail. Data
menunjukkan bahwa setidaknya KPPU telah
mengeluarkan 3 (tiga) putusan dan 7 (tujuh) saran.
Putusan dimaksud adalah (1) Putusan perkara
No. 3/KPPU-L-I/2000 terkait ekspansi usaha
Indomaret; (2) putusan Nomor 02/KPPU-L/2005
tentang Pelanggaran Syarat-syarat Perdagangan
oleh PT Carrefour yang dikuatkan MA dengan
putusan No. 01K/KPPU/2005 dan (3) Putusan
akuisisi Alfa oleh Carrefour No. 09/KPPU-L/2009.
Sementara saran yang telah disampaikan KPPU
adalah:
1. Saran dan Pertimbangan terhadap Rancangan
Peraturan Presiden tentang Penataan dan
Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha
Toko Modern dengan surat No. 188/K/VI/2007
tanggal 18 Juni 2007;
Bagi KPPU, hanya dengan dasar hukum dan
kewenangan penegak hukum yang kuat dalam
pengaturan berbentuk UU, pengaturan retail akan
efektif dalam koridor kebijakan persaingan usaha
yang lebih memberi jaminan adanya kepastian
kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku
usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku
usaha kecil.
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2. Saran KPPU terhadap Draft Pedoman Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko Modern dengan surat
No. 681/KPPU/K/VIII/2008 tanggal 28 Agustus
2008;
3. Saran dan Pertimbangan KPPU terhadap
Kebijakan Industri Ritel di Kota Pontianak
dengan surat No. 1071/K/XII/2008 tanggal 19
Desember 2008;
4. Saran dan Pertimbangan KPPU terhadap
Kebijakan Industri Ritel di Kota Samarinda
dengan surat No. 1071/K/XII/2008 tanggal 19
Desember 2008;
5. Saran dan Pertimbangan KPPU terhadap
Kebijakan Industri Ritel di Kota Banjarmasin
dengan surat No. 1071/K/XII/2008 tanggal 19
Desember 2008;
6. Saran dan Pertimbangan KPPU terhadap
Kebijakan Industri Ritel di Kota Balikpapan
dengan surat No. 1071/K/XII/2008 tanggal 19
Desember 2008.
Fakta dalam Putusan dan data ekonomi
dari Saran menunjukkan bahwa dalam industri
retail terdapat (1) kondisi perilaku persaingan
usaha tidak sehat, (2) ketidakseimbangan retailpemasok dan (3) terdesaknya pelaku usaha
pasar lingkungan (tradisional). Jika perilaku
persaingan usaha tidak sehat diawasi KPPU
dengan penegakan hukum sebagaimana dalam
putusan kedua dan ketiga diatas, maka perhatian
KPPU terkait ketidakseimbangan bargaining
position retail-pemasok dan terdesaknya pasar
lingkungan (tradisional) ini dilakukan dengan
pendekatan saran kebijakan.
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agar membentuk peraturan setingkat UU yang
mengatur industri retail sebagai payung hukum
untuk memperkuat efektifitas kedua peraturan ini
dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat
secara optimal.
Bagi KPPU, hanya dengan dasar hukum dan
kewenangan penegak hukum yang kuat dalam
pengaturan berbentuk UU, pengaturan retail akan
efektif dalam koridor kebijakan persaingan usaha
yang lebih memberi jaminan adanya kepastian
kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku
usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku
usaha kecil sebagaimana diatur pasal 3 (b) tentang
Tujuan UU No.5/1999. n

A. Junaidi, SH., MH., LL.M., M.Kn.
Kepala Biro Humas & Hukum
KPPU - RI

Dokumentasi KPPU

Hukum positif memang telah mengatur
permasalahan ini yaitu Peraturan Presiden No.
112 Tahun 2007 tentang Peraturan Presiden
Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional (Perpres) dan
Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun
2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern (Permendag) namun dalam analisis KPPU
sebagaimana juga dalam terdapat Putusan akuisisi
No. 09/KPPU-L/2009, kedua hukum positif ini
sulit efektif karena:
a. tidak memiliki sanksi yang keras dan tegas
terhadap pelaku usaha yang melanggar kedua
peraturan itu;
b. tidak merumuskan siapa penegak hukum bagi
pelanggar dua peraturan itu;
c. memberi ruang penetapan jenis dan besaran
trading terms yang bersifat sepihak pada retail
modern.
Selain itu, kedua peraturan ini tidak memberi
kewenangan pada Pemerintah (pusat) untuk
melaksanakan pengawasan secara langsung
dalam menyikapi permasalahan ke-3 yaitu
persaingan tidak sebanding antara pelaku usaha
ritel modern dan dan ritel tradisional mengingat
kewenangan perijinan berada pada kewenangan
Pemda termasuk di dalamnya pengaturan Zonasi,
pembatasan waktu buka atau bahkan pembatasan
jumlah gerai yang dapat dibuka.
Untuk itu, melalui Saran Nomor 43/K/III/2010
tanggal 31 Maret 2010, Komisi memberikan
saran dan pertimbangan kepada Pemerintah
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LAPORAN KHUSUS

The 2 ASEAN High Level Meeting
on Competition (AHLMC)
nd

Pimpinan lembaga persaingan usaha di ASEAN berkumpul di Yogyakarta
untuk meningkatkan komitmen mereka dalam menciptakan wilayah
ekonomi yang berdaya saing tinggi dan bebas dari perilaku anti persaingan.
Peningkatan komitmen tersebut
diwujudkan dalam penyelenggaraan
kegiatan The 2nd ASEAN High
Level Meeting on Competition
(AHLMC) yang diadakan oleh
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) pada tanggal 25 Juni 2012
di Hotel Phoenix Yogyakarta.
Pertemuan Tingkat Tinggi para
pemimpin lembaga persaingan ini
akan dihadiri oleh sebagian besar
negara ASEAN antara lain Malaysia,
Singapura, Filipina, Thailand, Laos,
dan Vietnam. Pertemuan tersebut
diagendakan untuk membahas
isu-isu penting dan strategis
mengenai implementasi ASEAN
Economic Community Blueprint
khususnya dalam kerangka hukum
dan kebijakan persaingan usaha
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di kawasan Asia Tenggara dalam
menuju Masyarakat ASEAN
2015. Secara khusus, pertemuan
tersebut turut membahas strategi
pengintegrasikan kebijakan
persaingan dalam proses pembuatan
kebijakan ekonomi regional.
Di kawasan ASEAN sendiri,
setidaknya baru Indonesia,
Singapura, Vietnam, Thailand,
Filipina dan Malaysia yang telah
memiliki otoritas khusus persaingan
usaha. Sementara sisanya masih
berusaha untuk mengembangkan
kebijakan dan aspek kelembagaan
yang dibutuhkan. DItargetkan pada
tahun 2015, seluruh Negara ASEAN
telah sepenuhnya mengadopsi
hukum dan kebijakan persaingan
nasional. “Agenda besar kita adalah

agar kawasan ASEAN bebas dari
berbagai praktek monopoli pada
tingkat nasional dan regional pada
tahun 2015” tegas Tadjuddin Noer
Said, Ketua KPPU dan sekaligus
Ketua AHLMC.
Pentingnya kesepahaman
negara-negara ASEAN dalam
kebijakan persaingan adalah untuk
menciptakan keadilan ekonomi.
Lebih lanjut, Anggota Komisi Nawir
Messi menyampaikan bahwa,
“Harus diakui, pertumbuhan
ekonomi di kawasan ASEAN
terbilang cukup tinggi dan memberi
ruang arus investasi yang luar biasa.
Namun kondisi ini membuka
peluang terjadinya penyalahgunaan
posisi dominan (abuse of dominant
position) atau berkembangnya
praktek monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat. Melalui pertemuan
tersebut, lembaga persaingan
di ASEAN dapat menata pasar
Edisi 34  2012
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dengan baik, sehingga mendapatkan
keuntungan dan manfaat terhadap
pertumbuhan ekonomi di tingkat
nasional dan kawasan”.
Kebijakan persaingan sangat
penting untuk dapat diterapkan
di kawasan agar tersusun langkah
strategis bagi setiap Negara dalam
menata pasarnya, dengan tanpa
Edisi 34  2012

mengorbankan aspek perlindungan
konsumen dan kepentingan
nasionalnya. Pasar Tunggal ASEAN
yang tengah dimatangkan menuntut
agar setiap negara memiliki
aturan dan kebijakan yang sama
khususnya dalam bidang ekonomi
dan investasi. “Jadi jangan sampai
kita berusaha menerapkan berbagai

peraturan sementara negara lainnya
bebas” jelas Nawir.
Idealnya di tengah pertumbuhan
ekonomi kawasan ASEAN yang
tinggi, usaha untuk menciptakan
persaingan usaha yang sehat
merupakan variabel yang esensial
agar pertumbuhan ekonomi
tersebut juga memberikan rasa
keadilan bagi para pelaku usaha di
kawasan ASEAN khususnya dalam
menyongsong era perdagangan
bebas. Jadi target membangun
dan mengembangkan Komunitas
Persaingan Usaha Kawasan atau
Regional Competition Community
sangat menentukan masa depan
ASEAN itu sendiri.
Selain pertemuan tingkat
tinggi ini, KPPU turut mendukung
ASEAN Secretariat dan German
International Cooperation (GIZ)
dalam pelaksanaan The 2nd
AEGC Workshop on Developing
Regional Core Competencies in
Competition Policy and Law yang
akan berlangsung selama 5 (lima)
hari pada tanggal 26 hingga 30
Juni 2012. Dalam pertemuan
ini, beberapa ahli dalam bidang
kebijakan dan hukum persaingan
internasional dilibatkan untuk
memberikan paparannya, antara
lain Kenneth Davidson, Christian
Hocepied, dan Hilary Jennings
dari Organisasi Kerja Sama
dan Pengembangan Ekonomi
(OECD). PErtemuan tersebut akan
menggariskan berbagai praktek
terbaik sebagai referensi Negara
ASEAN dalam mengembangkan
tiga aspek utama implementasi
hukum dan kebijakan persaingan
usaha, yakni Pengembangan
Kelembagaan, Advokasi
Persaingan, dan Penegakan Hukum.
Diharapkan pertemuan ini mampu
memberi langkah dan pemecahan
masalah persaingan usaha bagi
negara-negara di kawasan
Asean untuk bisa memiliki dan
mengimplementasikan hukum dan
kebijakan persaingan secara lebih
efektif. [redaksi]
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BERITA MERGER

Pengambilalihan Saham Perusahaan
PT Asuransi Dharma Bangsa (ADB)
oleh AXA S.A.

T

anggal 7 Mei 2012, KPPU mengeluarkan
pendapat komisi mengenai Pengambilalihan
Saham Perusahaan PT Asuransi Dharma Bangsa
(ADB) oleh AXA S.A. Setelah melakukan pertimbangan
terkait fakta dan analisis terhadap dampak yang terjadi
pasca Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan
ADB oleh AXA, diperoleh kesimpulan bahwa Pasar
Bersangkutan pada penilaian ini adalah pasar produk
Property Insurance, Motor Vehicle Insurance, Marine
Cargo Insurance, dan Engineering Insurance, dengan
wilayah pemasaran di seluruh Indonesia dan tidak
terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli
dan/atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar produk
Property Insurance, Motor Vehicle Insurance, Marine
Cargo Insurance, dan Engineering Insurance pasca
pengambilalihan (akuisisi) ADB oleh AXA.
Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat
tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli
dan atau persainga n usaha
tidak sehat yang diakibatkan
oleh Pengambilalihan (Akuisisi)
Saham Perusahaan PT Asuransi
Dharma Bangsa oleh AXA S.A. n

Restrukturisasi BUMN akan dilakukan

B

ertempat di ruang audio visual, KPPU menerima
audiensi dari kementerian BUMN pada Senin
(23/04). Audiensi dihadiri oleh Komisioner dan
para pejabat di lingkungan sekretariat KPPU. Dari
Kementerian BUMN hadir Wahyu Hidayat (Sekretaris
Menteri), Pandu Djajanto (Deputi Bidang Restrukturisasi
dan Perencanaan Strategis BUMN), serta Muhamad
Zamkhani (Deputi Bidang Usaha Industri Primer).
Pertemuan membahas rencana pelaksanaan
restrukturisasi BUMN. Hal ini merupakan salah satu strategi
Kementerian BUMN, yaitu dengan cara pembentukan
Holding Company yang diharapkan mampu memperbesar
kapasitas usaha secara sektoral dan mampu memberikan
manfaat lebih besar bagi negara dan masyarakat.
Pada diskusi tersebut, dijelaskan salah satu contoh
kasus pada pembentukan holding BUMN Kehutanan
dimana PT Inhutani I-V akan dibentuk menjadi Perum
Perhutani dengan
struktur organisasi
holding. Dengan
kondisi seperti
ini, Kementerian
BUMN melakukan
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PENEGAKAN HUKUM

Pemeriksaan Pendahuluan Kasus
Tender Pekerjaan Penerapan KTP
Berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik)

K

PPU menggelar sidang atas dugaan pelanggaran
tender pekerjaan E-KTP berbasis NIK (Nomor
Induk kependudukan) Nasional oleh panitia
pelelangan, Konsorsium PNRI dan 5 peserta tender.
Sidang yang berlangsung di Gedung KPPU pada hari Rabu
(11/04) merupakan sidang tahap awal dengan agenda
pemeriksaan pendahuluan.
Berperan sebagai Majelis Komisi dalam pemeriksaan
pendahuluan tersebut adalah Dr. Sukarmi, S.H., M.H.
sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. Dedie S. Martadisastra,
S.E., M.M., Didik Akhmadi, A.K., M.Comm., Ir. M.
Nawir Messi, M.Sc., serta Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi,
S.E., M.S. masingmasing sebagai
Anggota Majelis
Komisi. Agenda
sidang berikutnya
adalah mengajukan
daftar nama saksi
atau ahli. n

HIGHLIGHT
konsultasi kepada KPPU, yaitu untuk mengetahui apakah
negara masih memiliki kewenangan untuk mengatur.
Tindakan rightsizing direncanakan terhadap 142 BUMN
(belum termasuk anak perusahaan BUMN) dengan nilai
290 triliun yang dilaksanakan bukan untuk penguasaan
pasar tetapi pelimpahan Undang-undang itu sendiri.
Menanggapi hal tersebut, KPPU menyampaikan bahwa
pemerintah (presiden) melalui peraturan perundangundangan memberikan hak monopoli kepada BUMN.
Oleh karena itu KPPU dengan UU No.5/1999 akan tetap
mempertimbangkan ketentuan normatif ini selain melalui
analisa pasar sebagaimana dilakukan Komisi Negara ini
terhadap perilaku usaha pelaku usaha lainnya. Ketua
mengharapkan bahwa apabila Kementerian BUMN
berkeinginan untuk melaksanakan aksi korporasinya
maka Kementerian itu harus melihat target pasar mana
yang dijangkau sehingga tidak terjadi distorsi pasar.
Selanjutnya, Ketua menekankan bahwa restrukturisasi
sendiri pada dasarnya merupakan hak BUMN, namun
perlu mempertimbangkan aspek kehati-hatian agar
jangan sampai terjadi persaingan tidak sehat. Ketua juga
menandaskan bahwa dengan mencermati dasar hukum
dan karakteristik usaha dan entitas BUMN perlu kiranya
memperkuat restrukturisasi ini dengan peraturan yang
lebih tinggi dari sebatas Peraturan Menteri. n
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HIGHLIGHT

R

Pengrajin di Bali Perlu Dilindungi Melalui Regulasi Ritel
jelas sehingga banyak
pengrajin yang dirugikan.
Apalagi saat ini Bali yang
terlihat dalam statistik
memiliki pertumbuhan
yang cukup tinggi tapi
kondisi yang ada justru
pertumbuhan tersebut
tidak merata sampai ke
lapisan bawah, yang
artinya tidak berdampak
pada kesejahteraan
rakyat. Maka pemerintah harus
turun tangan melakukan intervensi
seperti yang dilakukan juga oleh
Amerika, tambah Tadjuddin.
Di sela-sela tanya jawab,
Tadjuddin juga membahas terkait
kenaikan gas PT. PNG. Tadjuddin
menyatakan KPPU bukan tidak

egulasi yang mengatur ritel
menjadi salah satu solusi
untuk melindungi pengusaha
skala kecil menengah, termasuk
diantaranya para pengrajin di Bali.
Hal tersebut diungkapkan Ketua
KPPU Tadjuddin Noer Said ditengah
acara jamuan makan siang dengan
para awak media di Bali pada hari
Kamis (23/05).
Acara yang berlangsung selama
tiga jam ini diisi dengan tanya jawab
yang membahas tentang persaingan
usaha dan kondisi yang terjadi
di Bali serta peran UU Persaingan
Usaha. Dalam tanya jawab
Tadjuddin menyampaikan bahwa
para pengrajin di Bali mendapat
imbas dari persaingan yang cukup
ketat serta regulasi yang tidak

setuju dengan kenaikan harga tapi
tidak setuju dengan cara penetapan
harga gas. Dalam UU Persaingan
Usaha dikatakan bahwa harga
diatur oleh Pasar tetapi yang
kaitannya dengan kepentingan
negara harus diatur oleh negara
untuk kepentingan bersama. n

Foto-foto: Dokumentasi KPPU

Tadjuddin:
Perubahan Perilaku adalah Fokus KPPU!

S

etiap tahun terdapat ribuan
kasus persaingan usaha di
seluruh Indonesia yang masuk
ke KPPU. Di beberapa kota besar,
termasuk Riau, kasus-kasus yang
masuk ke KPPU didominasi dengan
perselisihan proses tender.
Pembangunan bidang ekonomi
harus diarahkan kepada terwujudnya
kesejahteraan rakyat berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar
45. Demokrasi dalam bidang ekonomi
menghendaki adanya kesempatan
yang sama bagi setiap warga negara
untuk berpartisipasi dalam proses
produksi dan pemasaran barang dan
jasa, serta dalam iklim usaha yang
Edisi 34  2012

sehat, efektif, dan efisien sehingga
dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi dan bekerjanya ekonomi
yang wajar. Hal ini diungkapkan
Tadjuddin Noer Said (Ketua KPPU)
saat bertemu dengan para pegiat
media Pekanbaru yang berlangsung
Kamis, (10/05), di Ballroom
Premiere Hotel, Pekanbaru.
Pada kesempatan yang sama,
Tadjuddin juga mengungkapkan
bahwa denda bukanlah tujuan
utama dari proses penegakan
hukum yang dilakukan oleh KPPU,
namun perubahan perilakulah yang
menjadi prioritas utama.
Dalam diskusi dengan para
awak media tersebut, Tadjuddin
mengungkapkan bahwa saat ini
perkembangan media di Riau begitu
luar biasa. Namun, sayangnya
sekarang ini media lebih banyak
dikendalikan para pemilik modal,
penguasa. “Tidak mengecilkan arti
kehadiran teman-teman awak media
disini, tapi faktanya di lapangan

memang banyak terjadi,” ujar
Tadjuddin.
Tadjuddin mengungkapkan
bahwa fokus penegakan hukum
persaingan yang diterapkan KPPU
adalah perubahan perilaku. ”Indikator
perubahan perilaku sangat nyata
terlihat karena beberapa perkara
yang ditangani KPPU tidak berakhir
sampai pada putusan majelis hakim,
melainkan dihentikan setelah KPPU
mengeluarkan hasil pemeriksaan
pendahuluan,” tegas Tadjuddin.
Kepada para awak media, Tadjuddin
berpesan jika ada kasus-kasus
berat yang melibatkan persoalan
konglomerasi, KPPU sangat terbuka
untuk menerima informasi dan saran
terbaik dari kalangan media.
Pada akhir diskusi, Tadjuddin
berharap agar forum diskusi dan
komunikasi tersebut bisa berlanjut
dengan baik. KPPU mengharapkan
agar media di Riau bisa membantu
mengawal penegakan hukum
persaingan. n

25

HIGHLIGHT

Seminar Persaingan Usaha di Palembang

P

ersaingan usaha yang tidak
sehat di daerah dapat didistorsi
dengan adanya kebijakan
Pemerintah Daerah yang pro
persaingan usaha. Hal itu disampaikan
oleh Dr. Sukarmi dalam sambutannya
pada Seminar Persaingan Usaha
‘Kebijakan Pemerintah Daerah dalam
Perspektif Persaingan Usaha Yang
Sehat’ di Hotel Aston Palembang,
Kamis (10/5).
Seminar yang dilaksanakan KPPU
dalam rangka menginternalisasi
prinsip-prinsip persaingan usaha
yang sehat ke dalam kebijakankebijakan yang dibuat Pemerintah
Daerah dimulai dengan sambutan
dari Drs. Ahmad Rizali (Staf Ahli
Gubernur Sumatera Selatan).
Dalam sambutannya Ahmad Rizali
berharap agar dengan adanya Seminar
Persaingan Usaha tersebut dapat
memberi manfaat terhadap iklim
usaha di Sumatera Selatan.
Pembicara dalam seminar tersebut
adalah R. Kurnia Sya’ranie, SH,
MH. (Plt. Sekretaris Jenderal KPPU),
Ir. Yani Laili, MT (Disperindag
Provinsi Sumatera Selatan), serta
Drs. Syahrullah, M.Si (Biro Hukum
dan HAM Setda Provinsi Sumatera

Selatan). Adapun moderator seminar
adalah F.Y. Andriyanto (Kepala Bagian
Teknologi dan Informasi KPPU).
Sebagai pembicara pertama, R.
Kurnia Sya’ranie menyampaikan
beberapa poin penting tentang dasar
pemahaman persaingan usaha. Yang
pertama bahwa UU Nomor 5 Tahun
1999 dibentuk untuk memelihara pasar
bukan untuk mematikan pasar. Kedua,
hukum dan kebijakan persaingan
usaha merupakan salah satu pilar
perekonomian selain moneter dan
fiskal. Dan Ketiga, Tujuan utama
penerapan kebijakan dan penegakan
hukum persaingan usaha adalah
perubahan perilaku dari pelaku usaha
kearah persaingan usaha yang sehat.
Yani Laili dalam presentasi
selanjutnya memaparkan
permasalahan di wilayah Sumatera
Selatan yang bersinggungan dengan
persaingan usaha. Permalahan itu
antara lain Pesatnya pertumbuhan
retail modern hingga tingkat
kecamatan sehingga dapat mematikan
pasar tradisional. Yang kedua masalah
implementasi Perpres Nomor 54
Tahun 2010 tentang pengadaan
barang dan jasa. Yang terakhir kurang
lancarnya pasokan barang strategis

(semen, pupuk, dan BBM), sehingga
memicu terjadinya kecurangan yang
dilakukan oleh pelaku usaha.
Sedangkan Syahrullah
menyampaikan bahwa Pemerintah
Daerah Sumatera Selatan hingga
saat ini tidak memiliki kebijakan
yang bertentanga dengan persaingan
usaha seperti yang tertuang pada UU
Nomor 5 Tahun 1999. Sesi tanya
jawab menjadi sesi terakhir dalam
seminar yang dihadiri oleh perwakilan
Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten, KADIN, Pelaku usaha,
akademisi, serta media. n

INTERNASIONAL

Workshop : The 2nd AEGC Workshop on Developing Regional
Core Competencies in Competition Policy and Law

S

ebagai rangkaian acara The 2nd ASEAN High
Level Meeting on Competition (AHLMC), KPPU
turut mendukung ASEAN Secretariat dan German
International Cooperation (GIZ) dalam pelaksanaan
The 2nd AEGC Workshop on Developing Regional
Core Competencies in Competition Policy and Law yang
berlangsung selama 5 (lima) hari tanggal 26-30 Juni 2012.
Dalam pertemuan ini, beberapa ahli dalam bidang
kebijakan dan hukum persaingan internasional
dilibatkan untuk memberikan paparannya, antara
lain Kenneth Davidson, Christian Hocepied, dan
Hilary Jennings dari Organisasi Kerja Sama dan
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Pengembangan Ekonomi (OECD).
Workshop tersebut berupaya menggariskan berbagai
praktek terbaik sebagai referensi Negara ASEAN dalam
mengembangkan tiga aspek utama implementasi hukum
dan kebijakan persaingan usaha, yakni Pengembangan
Kelembagaan, Advokasi Persaingan, dan Penegakan
Hukum.
Melalui workshop ini diharapkan mampu memberi
langkah dan pemecahan masalah persaingan usaha bagi
negara-negara di kawasan ASEAN untuk bisa memiliki
dan mengimplementasikan hukum dan kebijakan
persaingan secara lebih efektif. n
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HIGHLIGHT

Nota Kesepahaman KPPU - USU

K

omisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) mengadakan
Memorandum
of
Understanding (MoU) atau nota
kesepahaman dengan pihak Universitas
Sumatera Utara (USU) pada hari
Jumat, 1 Juni 2012, yang bertempat
di Ruang Senat, Gedung Rektorat,
Universitas Sumatera Utara, Medan.
Penandatanganan nota kesepahaman
ini dihadiri oleh Ketua KPPU, Ir. H.
Tadjuddin Noer Said dan Rektor
Universitas Sumatera Utara, Prof.
Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H.,
M.Sc(CTM)., Sp.A(K).
Sebagai pengawal tegaknya
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
mengenai larangan praktik monopoli
serta persaingan tidak sehat, KPPU
merasa perlu untuk mengadakan nota
kesepahaman dengan berbagai sivitas
akademika yang ada di Indonesia,
termasuk Medan, di mana Medan
menjadi salah satu kota terpenting
dalam roda bisnis KPPU.
Nota kesepahaman antara
KPPU dengan USU ini memiliki tiga
poin utama yakni (1) pendidikan,
penelitian, dan pengabdian yang
meliputi Tri Dharma Perguruan
Tinggi; (2) advokasi yang meliputi
sosialisasi pemahaman materi dan
substansi Undang-Undang No. 5
Tahun 1999 serta pemberian
konsultasi atas pemahaman Hukum
Persaingan Usaha oleh KPPU kepada
pihak USU; dan (3) penegakan hukum
persaingan.
Acara nota kesepahaman ini turut
dihadiri oleh Komisioner KPPU,
Benny Pasaribu Ph.D sekaligus
pemateri kuliah umum, Sekretaris
KPPU, Ir. Lilik Gani HA.,M.Sc.,
Ph.D, serta perwakilan dari kantor
pusat KPPU.
Kuliah umum yang disampaikan
oleh Benny Pasaribu, Ph.D tentang
Kebijakan dan Hukum Persaingan
yang bertema Membangun Persaingan
Usaha yang Sehat. Kuliah umum ini
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diharapkan mampu memberikan
wawasan dan pengetahuan yang
mendalam bagi mahasiswa USU.
Salah satu materi terpenting dalam
kuliah umum ini adalah mengenai
masalah pentingnya persaingan usaha
yang sehat, seperti yang diungkapkan
oleh Benny Pasaribu, Ph.D, “Kenapa
persaingan usaha yang sehat itu
penting? Karena persaingan yang
sehat menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem ekonomi
Indonesia berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945. Hal ini juga mampu
menjadi upaya antisipasi dampak
globalisasi.” [IPW].
Sebagai pengawal tegaknya
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
mengenai larangan praktik monopoli
serta persaingan tidak sehat, KPPU
merasa perlu untuk mengadakan nota
kesepahaman dengan berbagai civitas
akademika yang ada di Indonesia,
termasuk Medan, di mana Medan
menjadi salah satu kota terpenting
dalam roda bisnis KPPU.
Nota kesepahaman antara
KPPU dengan USU ini memiliki tiga
poin utama yakni (1) pendidikan,
penelitian, dan pengabdian yang
meliputi Tri Dharma Perguruan
Tinggi; (2) advokasi yang meliputi
sosialisasi pemahaman materi dan

substansi Undang-Undang No. 5
Tahun 1999 serta pemberian
konsultasi atas pemahaman Hukum
Persaingan Usaha oleh KPPU kepada
pihak USU; dan (3) penegakan hukum
persaingan.Acara nota kesepahaman
ini turut dihadiri oleh Komisioner
KPPU, Benny Pasaribu Ph.D sekaligus
pemateri kuliah umum, Sekretaris
KPPU, Ir. Lilik Gani HA.,M.Sc.,
Ph.D, serta perwakilan dari kantor
pusat KPPU.
Kuliah umum yang disampaikan
oleh Benny Pasaribu, Ph.D tentang
Kebijakan dan Hukum Persaingan
yang bertema Membangun Persaingan
Usaha yang Sehat. Kuliah umum ini
diharapkan mampu memberikan
wawasan dan pengetahuan yang
mendalam bagi mahasiswa USU.
Salah satu materi terpenting dalam
kuliah umum ini adalah mengenai
masalah pentingnya persaingan usaha
yang sehat, seperti yang diungkapkan
oleh Benny Pasaribu, Ph.D, “Kenapa
persaingan usaha yang sehat itu
penting? Karena persaingan yang
sehat menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem ekonomi
Indonesia berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945. Hal ini juga mampu
menjadi upaya antisipasi dampak
globalisasi.” n
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KOLOM

Perpres Ritel vs
Persaingan Usaha
Novi Nurviani

R

itel merupakan sektor industri yang sangat Namun, ketika pemerintah kemudian menerbitkan
populer dan sudah mendominasi kehidupan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
masyarakat Indonesia turun-temurun sejak Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
dahulu kala. Ditandai dengan tersebarnya warung dan Perbelanjaan dan Toko Modern (“Perpres 112/2007”)
toko kelontong di hampir tiap daerah, mulai dari pelosok pada tanggal 27 Desember 2007, peraturan ini tidak
hingga kota besar. Industri ini tumbuh dan berkembang kalah mengundang kontroversi.
sedemikian cepat seiring dengan pertambahan laju
Latar belakang dikeluarkannya Perpres 112/2007
penduduk. Industri ini
oleh pemerintah pada
juga semakin populer
dasarnya ialah dengan
sejak masuknya ritel
semakin berkembangnya
modern di Indonesia,
usaha perdagangan
yakni ketika Indomart
eceran dalam skala kecil
marak tumbuh bak jamur
dan menengah, usaha
di musim hujan, hingga
perdagangan eceran
yang paling fenomenal
modern dalam skala besar,
ketika ritel asing asal
maka pasar tradisional
P e r a n c i s , C a r r e f o u r,
perlu diberdayakan
masuk ke Indonesia
agar dapat tumbuh
dengan ekspansi usahanya
dan berkembang serasi,
yang cukup mengundang
saling memerlukan,
kontroversi.
saling memperkuat serta
Fenomena tersebut
saling menguntungkan.
rupanya secara perlahan
Bahwa untuk membina
mengakibatkan pelaku
pengembangan industri
usaha domestik satudan perdagangan
persatu kolaps tidak
barang dalam negeri
berdaya, terlebih lagi
serta kelancaran
pelaku usaha domestik
distribusi barang, perlu
dengan skala yang kecil.
memberikan pedoman
Tidak mengherankan jika
bagi penyelenggaraan
Penerapan Perpres 112/2007 seyogyanya sejalan
industri ini mendapat
pasar tradisional, pusat
dengan implementasi UU 5/1999.
sorotan yang cukup
perbelanjaan dan toko
serius dan banyak
modern, serta normadiperbincangkan oleh
norma keadilan, saling
berbagai kalangan, mulai dari instansi pemerintah,
menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan
pelaku usaha, hingga para akademisi. Banyak kalangan
antara pemasok barang dengan toko modern serta
yang menghendaki pemerintah untuk turun tangan
pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga
mengatasi permasalahan tersebut. Kondisi ini kemudian
tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan
menggelitik pemerintah untuk mengatur permasalahan
produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.
ini dalam suatu bentuk ketentuan dengan maksud
Tujuan peraturan ini pada dasarnya sangat baik, namun
melindungi kepentingan usaha kecil secara nasional.
dalam implementasinya ketentuan ini sulit terealisasi.
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KOLOM
Mengapa? Karena sulitnya melakukan pengawasan atas
pelaksanaan ketentuan perpres tersebut.
Perpres 112/2007 mengatur secara teknis mengenai
pembagian usaha antara pasar tradisional, pusat
perbelanjaan dan toko modern. Pada beberapa ketentuan
pasal, Perpres 112/2007 terlalu mengatur dengan
sangat rigid. Misalnya, terdapat pengaturan mengenai
lokasi dan syarat-syarat pendirian, luas bangunan, jam
operasi, ketentuan pemasokan barang, perizinan, serta
pembinaan dan pengawasan untuk pasar tradisional,
pusat perbelanjaan dan toko modern. Peraturan
ini dibuat dengan maksud untuk melindungi dan
mengembangkan usaha kecil serta sebagai suatu upaya
pembinaan terhadap usaha kecil supaya bisa maju dan
berkembang. Namun jika dilihat dari sisi persaingan,
pengaturan yang rigid seperti itu justru menghambat
pelaku usaha untuk berusaha dan berinovasi, terutama
bagi pusat perbelanjaan dan toko modern.
Peraturan yang membatasi operasional pusat
perbelanjaan dan toko modern tersebut secara tidak
langsung mengakibatkan terhambatnya kegiatan
berusaha dan berinovasi. Hal ini kurang sejalan dengan
misi KPPU yaitu menegakkan hukum persaingan
dengan jalan menjamin kebebasan berusaha dan
melakukan inovasi guna bertahan dalam pasar
kompetisi, tidak terkecuali bagi pelaku usaha besar.
Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU 5/1999”) adalah
untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui
pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga
menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang
sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah,
dan pelaku usaha kecil. Terlebih lagi, persaingan
usaha berasaskan pada demokrasi ekonomi dengan
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan
pelaku usaha dan kepentingan umum.
Isu kepentingan umum dan kepentingan nasional
pada dasarnya merupakan semangat nasionalisme dari
para pembuat kebijakan. Namun, dalam kaitannya
dengan konteks kegiatan usaha dan persaingan usaha,
isu ini seharusnya mempertimbangkan perkembangan
usaha dan perekonomian secara global. Salah satu tugas
pemerintah adalah dengan penguatan perekonomian
dari dalam sehingga pelaku usaha domestik mampu
bersaing dengan pihak luar. Penguatan perekonomian
yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap
pelaku usaha domestik untuk melakukan inovasi
supaya mampu bersaing dengan pelaku usaha asing.
Isu persaingan antara si besar dan si kecil bukan
merupakan konsen dari hukum persaingan usaha,
karena persaingan usaha menghendaki adanya
kesempatan yang sama dalam berusaha dan pentingnya
berinovasi dalam menghadapi persaingan usaha global.
Dalam hukum persaingan usaha berlaku hukum alam:
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siapa yang kuat, dia yang akan bertahan.
Dalam rangka mengembangkan dan memajukan
usaha domestik, pemerintah seharusnya melakukan
pembinaan secara berkala dan berkelanjutan. Bukan
dengan menerbitkan peraturan yang sifatnya protektif,
tetapi justru perlu peraturan yang sifatnya stimulan.
Usaha domestik tidak perlu diproteksi secara berlebihan,
tetapi justru perlu distimulus supaya mau dan mampu
untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang
wajar dalam kondisi persaingan global yang semakin
kompleks. Pemerintah dalam hal ini bisa bercermin dan
banyak belajar pada pemerintah negara maju dalam
menumbuhkan perekonomian negaranya.
Nasionalisme penting, namun demokrasi ekonomi
lebih penting karena dijamin oleh konstitusi. Oleh
karena itu, penerapan Perpres 112/2007 seyogyanya
sejalan dengan implementasi UU 5/1999. Tidak ada
yang salah dengan peraturan yang bersifat teknis
seperti Perpres 112/2007, namun pemerintah perlu
mempertimbangkan seberapa efektif peraturan
tersebut dapat diimplementasikan, siapa pihak yang
berwenang melakukan pengawasan, dan seberapa siap
pihak tersebut melakukan pengawasan. Karena dalam
praktiknya, beberapa Pemerintah Daerah (terutama
Pemerintah Kabupaten/Kota) sebagai pihak yang terjun
langsung di lapangan belum melakukan tugas dan
fungsinya dengan baik sehingga pelaksanaan Perpres
112/2007 menjadi bias.
Sektor industri ritel merupakan sektor industri yang
krusial bagi negara, karena perekonomian nasional
banyak dipengaruhi oleh keberlangsungan industri ini.
Terlebih lagi mengingat pasar Indonesia merupakan
pasar yang sangat potensial dengan jumlah konsumen
dan tingkat konsumsi yang sangat tinggi dan terus
meningkat. Pertumbuhan konsumen dan persaingan usaha
merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga
keduanya perlu dilindungi oleh peraturan perundangundangan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari
tujuan dibentuknya UU 5/1999, yaitu untuk menjaga
kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat; serta mewujudkan iklim usaha yang
kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat
sehingga menjamin kepastian kesempatan berusaha yang
sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah,
dan pelaku usaha kecil. n

Novi Nurviani, S.H., M.H.
Investigator Madya
Bagian Pengujian Substansi
Biro Merger - KPPU RI
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KPD Medan
KPD Batam

KPD Balikpapan
KPD Manado

KPD Makassar
KPD Surabaya

KPD Makassar
Kerjasama dengan Universitas Pattimura
terkait Penyediaan Ruang Sidang

K

PPU menjalin kerja sama dengan Universitas
Pattimura Ambon, dalam hal penyediaan ruang
sidang untuk kegiatan penegakan hukum bagi
KPPU. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Maret
2012. KPPU dipimpin oleh Anna Maria Tri Anggraeni
(Komisioner KPPU) dan diterima oleh Marthinus
J. Saptenno (Dekan Fakultas Hukum Universitas
Pattimura).
Pertemuan kedua kalinya dengan civitas Fakultas
Hukum Universitas Pattimura ini dalam rangka sosialisasi
UU No. 5/1999. Kedepannya, KPPU menggandeng
Universitas Pattimura dalam mensosialisasikan prinsip
hukum persaingan. Melalui kerja sama ini akan
memperlancar tugas KPPU dalam penegakan hukum
persaingan, mengingat ketersediaan ruang sidang adalah
salah satu hambatan jika penyelenggaraan kegiatan
tersebut di luar Sekretariat KPPU maupun KPD.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyambut
baik kerja sama dengan KPPU. Secara tidak langsung
akan mengenalkan hukum persaingan kepada mahasiswa
karena pelaksanaan sidangnya terbuka untuk umum. n

Foto Bersama KPPU dengan Fakultas Hukum
Universitas Pattimura.
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Aktifitas KPD berisi laporan kegiatan
dan temuan-temuan masalah
persaingan usaha di enam wilayah
kerja Kantor Perwakilan Daerah
(KPD) yang berpusat di Medan,
Surabaya, Makassar, Balikpapan,
Batam dan Manado. 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.

Sosialisasi Persaingan Usaha yang Sehat
dalam Pengadaan Barang dan Jasa di
Kota Palopo

K

PD Makassar menyambut baik permintaan
Pemkot Palopo untuk memberikan Sosialisasi
Persaingan Usaha yang Sehat dalam Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah. Sosialisasi dilaksanakan
pada tanggal 13 April 2012 di Aula Kantor Walikota
Palopo, sosialisasi mengambil tema Perspektif
Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
Kegiatan dibuka oleh Muchtar Basyir (Asisten
II Bidang Ekonomi Pembangunan) yang mewakili
Walikota Palopo. Beliau menyampaikan bahwa
kegiatan ini adalah instruksi langsung Walikota Palopo
kepada Kepala SKPD untuk dapat lebih memahami
masalah persekongkolan tender.
Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh lebih dari 30 orang
peserta, yang terdiri dari para Kepala SKPD. Abdul
Hakim Pasaribu (Kepala KPD Makassar) menjelaskan
tentang tugas pokok dan fungsi KPPU dalam mengawasi
pelaksanaan UU No. 5/1999. Abdul Hakim juga telah
menjelaskan beberapa contoh kasus sebagai ilustrasi untuk
memperjelas peranan nyata KPPU bagi masyarakat.
KPPU mencatat sekitar 80% perkara masih
didominasi pada permasalahan persekongkolan
tender. Larangan persekongkolan diatur karena akan
menghilangkan atau mengurangi nilai persaingan.
Selain itu, Abdul Hakim juga memaparkan mengenai
unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5/1999 agar para peserta
dapat memahami persekongkolan yang dilarang dalam
undang-undang. n

Sosialisasi
persaingan usaha
yang sehat dalam
pengadaan
barang dan jasa
pemerintah.
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Audiensi dengan Otoritas Pelabuhan III
Tanjung Perak Surabaya

T

anggal 1 Maret 2012 KPD Surabaya melakukan
audiensi dengan I Nyoman Gede Saputra, Kepala
Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) III Tanjung
Perak Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan terkait
pemberitaan mengenai kenaikan dan kesepakatan tarif
bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak.
KPPU bermaksud untuk menyamakan persepsi yang
benar mengenai prinsip persaingan usaha yang sehat,
karena dikhawatirkan dengan adanya kesepakatan tarif
ini ada reduksi keuntungan konsumen. Dari kegiatan
ini, diharapkan KPPU dan Otoritas Pelabuhan (OP) bisa
bersama-sama melakukan sinergi untuk memperbaiki
kondisi persaingan usaha di sektor pelabuhan.
Kepala Otoritas Pelabuhan III Tanjung Perak
menyampaikan bahwa perubahan tarif dilakukan
karena adanya Upah Minimum Regional (UMR) yang
berubah. Tarif jasa bongkar muat peti kemas sekarang
naik karena sudah empat tahun tidak naik. Sedangkan
biaya-biaya (BBM, listrik, ban, oli, dsb) banyak yang
meningkat. Tarif bongkar muat tidak harus sama di satu
pelabuhan dengan pelabuhan lain karena menyesuaikan
besaran UMR.
Kepala OP III Tanjung Perak juga menyampaikan
bahwa kesepakatan tarif bongkar muat oleh asosiasi
berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM
35 Tahun 2007. OP juga mengusulkan ada moratorium
ijin usaha perusahaan bongkar muat karena sekarang
ini sudah lebih 100 perusahaan sehingga menyulitkan
pengendalian dan pengawasan.
OP mempersilahkan KPPU untuk duduk bersama
dengan para pelaku usaha terkait dalam rangka
menyamakan persepsi persaingan usaha yang sehat. n

T

anggal 12 April 2012 KPD Surabaya melakukan
audiensi dengan Universitas Nusa Cendana yang
diwakili oleh D. Roy Nendissa (Pembantu Rektor
II). Kepala KPD Surabaya menyampaikan gambaran
umum, tugas dan fungsi KPPU dalam mengemban
amanat UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta
menyampaikan fungsi KPPU dalam menyampaikan saran
dan pertimbangan kepada pemerintah pusat maupun
daerah terkait kebijakan-kebijakan pemerintah, melalui
internalisasi UU No. 5 Tahun 1999.
Selanjutnya Roy menyampaikan bahwa saat ini,
banyak pihak yang kurang mengetahui tentang tugas dan
wewenang KPPU, terutama terkait dengan penegakan
hukum pada persekongkolan tender. Ketidaktahuan ini
akan sangat berbahaya apabila dimanfaatkan oleh yang
lebih mengerti, sehingga Undana meminta agar KPPU
melakukan sosialisasi di Undana. Undana pun akan
mengundang KPPU sebagai narasumber pada kegiatan
pembekalan bagi para PPK dan pejabat pengadaan di
lingkungan Undana. n

Foto-foto: Dokumentasi KPPU

KPD Surabaya

Audiensi dengan Universitas Nusa
Cendana Kupang

Audiensi dengan Universitas Nusa Cendana, Kupang.

Forum Jurnalis dan Jamuan dengan
Media Massa di Surabaya

T
Audiensi dengan OP III Tanjung Perak Surabaya.
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anggal 23 April 2012, KPD Surabaya mengikuti
Forum Jurnalis dan Jamuan dengan Media Massa
yang diselenggarakan oleh Sekretariat KPPU Pusat.
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Dr. Yoyo Arifardhani
(Komisioner KPPU) dan Ahmad Junaidi (Kepala Biro
Humas dan Hukum) serta Dendy R. Sutrisno (Kepala
KPD Surabaya) ini, hadir 33 (tiga puluh tiga) orang dari
media massa cetak maupun elektronik di Surabaya.
Acara dibuka oleh Dendy R. Sutrisno dengan presentasi
progress pekerjaan KPD Surabaya pada tahun 2012.
Pada tahun 2012, terdapat 5 (lima) kegiatan inisiatif KPD
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Surabaya yaitu Kegiatan Evaluasi Kebijakan Tarif Bongkar
Muat dan Depo Peti Kemas, Kajian Inefisiensi Daerah,
Kajian Pupuk Organik, Kajian Ekspansi Ritel Modern, dan
Kajian Jasa Profesi Pendukung Perbankan KPD Surabaya.
Kajian Jasa Profesi Pendukung Perbankan ingin melihat
bagaimana posisi tawar konsumen terhadap jasa tersebut
misalnya jasa notariat, jasa aktuaria, jasa lawyer.
Ahmad Junaidi membawakan materi mengenai
target dan strategi advokasi KPPU. Target KPPU adalah
memperbaiki pandangan masyarakat dan merubah
kebijakan pemerintah. Contoh penyampaian saran
pertimbangan yang pernah dilakukan KPPU misalnya
kepada Kementerian Perdagangan. Strategi advokasi KPPU
adalah bagaimana mendorong regulator mempunyai
pemahaman yang sama dengan KPPU, setiap kebijakan
yang dibuat harus disusun suatu analisa dampak kebijakan
(regulatory impact analysis) terhadap persaingan usaha.
Junaidi juga menyampaikan bahwa Forum Jurnalis ini
sebagai wadah untuk berkomunikasi dengan media sehingga
media dapat mengeksplorasi isu-isu yang ada lebih lanjut.
Yoyo Arifardhani menambahkan beberapa hal
mengenai fokus kegiatan KPPU di tahun 2012. KPPU
di tahun 2012 ini akan memonitoring industri-industri
besar dengan market share diatas 50% dan 10 industri
dengan market share diatas 75%. KPPU concern
terhadap pelaku usaha besar misalnya saat ini di
industri pertambangan batubara.
KPPU fokus pada perkara inisiatif terhadap
persaingan usaha yang merugikan masyarakat. Sumber
perkara inisiatif bisa berasal dari media. Karena itu
media diharap berkontribusi untuk menyampaikan
masalah monopoli, kartel maupun isu persaingan usaha
kepada KPPU. n

KPD Medan
Kebijakan Persaingan Usaha Pro
Persaingan Usaha yang Sehat

K
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amis, 22 Maret 2012, KPPU KPD Medan
mengadakan seminar Persaingan Usaha dengan
tema “Kebijakan Persaingan Usaha yang Pro

Persaingan Usaha yang Sehat” di Aula Sopo Bolon
Hotel Niagara, Parapat, Sumatera Utara.
Acara tersebut mengundang Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dan DPRD dari 11 Kabupaten/Kota
diantaranya dari Pematang Siantar, Simalungun, Karo,
Dairi, Phakpak Barat, Humbahas, Tapteng, Taput,
Tobasa, Sibolga dan Samosir serta dari media massa.
Hadir memberikan sambutan, Dra. Mislaini Saragih
(Kepala Bagian Administrasi, Ekonomi dan Sumber
Daya Alam Kabupaten Simalungun) yang mewakili
Bupati Simalungun yang berhalangan hadir. Sambutan
selanjutnya disampaikan oleh Bapak Benny Pasaribu
selaku Komisioner KPPU RI sekaligus membuka acara.
Sebagai narasumber utama, Benny Pasaribu
memaparkan substansi lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 dan
tugas wewenang KPPU, didampingi oleh Ahmad Djunaidi
(Kabiro Humas KPPU) yang memaparkan tentang
wewenang dan prosedur penanganan perkara di KPPU
serta Gopprera Panggabean yang memaparkan tentang
Prinsip-prinsip dan Parameter Analisa Dampak Regulasi.
Adapun paparan mengenai implementasi kebijakan
pemerintah daerah dan kaitannya dengan persaingan
usaha yang sehat di Kabupaten Simalungun disampaikan
Kabid Perdagangan Kabupaten Simalungun, Roland
Batubara. Sedangkan bertindak sebagai moderator
dalam seminar kali ini adalah R. Kurnia Sya’ranie.
Dalam paparannya, Benny Pasaribu menjelaskan
ada dua alasan mengapa persaingan usaha dibutuhkan.
Pertama, alasan normatifnya sebagai bagian dari
pelaksanaan sistem ekonomi Indonesia yang disusun
melalui Pancasila dan UUD 1945, kedua, alasan
rasionalnya adalah untuk menanggulangi dampak
globalisasi dengan mendorong daya saing usaha.
Sedangkan tujuan utama dari UU No. 5 Tahun 1999
adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan
efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Salah satu yang penting untuk dipahami bahwa
UU No. 5 Tahun 1999 adalah Persaingan Sehat bukan
persaingan bebas, dimana membenarkan perlindungan
kepentingan nasional (national interest) sebagaimana
diatur pasal 33 (2) jis Pasal 3 (1) dan pasal 51 dengan
kebijakan persaingan (competition policy). n

Perlunya MoU antara KPPU dan
BPK di Daerah

P

ada hari Rabu, 2 Mei 2012, KPPU KPD Medan
melaksanakan Audiensi dengan BPK Provinsi
Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan
kerjasama dan komunikasi dengan instansi pemerintah
di wilayah yang menjadi cakupan KPD Medan. Tim
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dari KPPU diterima oleh Utara Muktini,S.H. (Kepala
Perwakilan BPK), Ayub Amali, SE.Ak (Kepala Sub
Auditorat Wilayah Sumatera Utara II), Mikhael
Togatorop (Kasubbag Hukum dan Humas) dan Arif,
S.Sos. (Staf Humas).
Pada kesempatan tersebut Gopprera Panggabean
menyampaikan bahwa tugas utama KPPU adalah
penegakan hukum dan saran dan pertimbangan kepada
pemerintah. Saat ini hampir 72-80% proses penegakan
hukum yang ditangani oleh KPPU adalah perihal
persekongkolan khususnya terkait dengan tender yang
dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah, meski
pada dasarnya KPPU sendiri tidak memprioritaskan
kasus tender.
Oleh karena itu Gopprera Panggabean berharap
KPPU KPD Medan dan BPK dapat saling bersinergi,
dimana BPK sebagai lembaga pengawas APBN dan
APBD, apabila dari hasil audit yang dilakukan ditemukan
indikasi-indikasi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun
1999 dapat memberitahukan kepada KPPU, sehingga
perilaku kolusif di Sumatera Utara dapat diminimalisir
dan budaya bersaing secara sehat dapat diterapkan dalam
proyek pengadaan di lingkungan instansi pemerintah.
Utara Muktini mengatakan bahwa berdasarkan
praktek di lapangan kerap ditemukan indikasiindikasi yang menunjukkan adanya persekongkolan
diantara peserta tender maupun peserta tender dengan
panitia. BPK sendiri tidak memiliki kewenangan untuk
menindaklanjuti hal tersebut, sebab bagi BPK point
pentingnya adalah kerugian negara. n

KPD Balikpapan
Sidang Pemeriksaan Pendahuluan
Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012

T

elah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan
Pendahuluan Perkara No. 01/KPPU-L/2012
tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pembangunan
Gedung Ma’had Al Jamiah II Sekolah Tinggi Ilmu
Agama Islam (STAIN) Samarinda, Provinsi Kalimantan
Timur TA 2011
dengan agenda
m e n e r i m a
tanggapan atas
laporan dugaan
pelanggaran dari
Terlapor I dan II
serta Pembacaan
Laporan Dugaan
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Pelanggaran pada Terlapor III dan IV dalam Sidang
Majelis Komisi di KPD Balikpapan pada hari Senin,
2 April 2012 lalu. Pada hari Senin juga tanggal, 7 Mei
2012 dan hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 dengan
agenda Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi dalam
Sidang Majelis Lanjutan di KPD Balikpapan.
Dalam sidang ini, Dr.A.M. Tri Anggraini, SH., MH
(Ketua Sidang Majelis Komisi), Dr.Ir. Benny Pasaribu,
M. Ec; dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. (Anggota Sidang
Majelis Komisi). n

Audiensi dengan Polres Nunukan

D

alam rangka meningkatkan kerjasama dan
kelembagaan KPPU dengan para stakeholder,
pada tanggal 19 April 2012 KPPU dan KPD
Balikpapan telah melakukan kegiatan audiensi ke
Polres Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini sebagai
upaya untuk melakukan kerjasama yang baik antara
KPPU dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor 002/
MOU/K/X/2010. Hal ini bekaitan dengan kegiatan
Penyelidikan Nomor: 11/Lid-L/IV/2012 yang mana
dalam proses penanganan tersebut diperlukan kerjasama
dengan pihak Kepolisian di Nunukan karena domisili
Terlapor dan Perkara berada di daerah Kabupaten
Nunukan, serta secara khusus KPPU menyampaikan
permohonan peminjaman ruang pemeriksaan di Polres
Nunukan terkait penyelidikan diatas.
Kabareskrim Polres Nunukan Ardian Rahayu yang
mewakili Kapolres Kabupaten Nunukan, menyampaikan
bahwa Polres Nunukan pernah menangani masalah
subtansi pemeriksaan yang tengah dilakukan oleh KPPU
di Kabupaten Nunukan. Karena bukan merupakan
bidang kepolisian, akhirnya penyelidikan tersebut ditutup.
Namun pihaknya meminta jika dalam penyelidikan KPPU
ditemukan bukti yang mengarah pada tugas kepolisian
diminta agar dapat disampaikan kepada pihak kepolisian.
Terkait peminjaman ruangan sebagai ruang pemeriksaan
KPPU pihaknya mempersilakan menggunakan fasilitas
yang ada dengan mengikuti prosedur yang ada. n
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KPD Manado
Tata Niaga Gula Rafinasi di
Wilayah Kerja KPD Manado

K

PPU KPD Manado memantau berbagai kegiatan
perekonomian, salah satunya mengenai tata
niaga gula rafinasi. Tingkat konsumsi gula
di Sulawesi Utara menurut Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara mencapai 40005000 ton setiap bulannya.
Besarnya tingkat konsumsi gula di Provinsi Sulawesi
Utara, menurut Disperindag dikarenakan masyarakat
Sulawesi Utara lebih menyukai gula rafinasi yang
berwarna putih bersih daripada gula kristal konsumsi
yang berwarna kekuning-kuningan, sehingga peredaran
gula rafinasi merembes hingga ke tingkat rumah tangga.
Peredaran gula rafinasi hingga ke rumah tangga
selayaknya perlu dilakukan kajian, mengapa gula rafinasi
dapat dikonsumsi oleh rumah tangga, padahal gula rafinasi
peruntukannya bagi industri makanan dan minuman. n

Kebijakan Pemerintah Daerah pada
Industri Rumput Laut

I

ndonesia Timur memiliki wilayah kelautan dengan
produk unggulan perikanan dan hasil laut lainnya,
salah satunya rumput laut. Kebutuhan akan
rumput laut sangat tinggi dan diperlukan bagi industri
makanan, kosmetik, farmasi dan sebagainya.
Industri rumput laut umumnya masih dikelola
secara tradisional, sehingga pemerintah daerah perlu
mengeluarkan kebijakan untuk mengembangkan
industri rumput laut. KPD Manado perlu mengevaluasi
kebijakan pemerintah daerah yang mengeluarkan
kebijakan dalam mendukung perkembangan industri
rumput laut di Indonesia Timur.
Tidak terlepas kemungkinan, KPD Manado
dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada
pemerintah daerah guna meningkatkan industri rumput
laut yang berdaya saing tinggi. Saran dan pertimbangan
yang diberikan KPPU bertujuan agar pemerintah daerah
dalam mengeluarkan kebijakan tidak bertentangan
mapun bersinggungan dengan UU No. 5 Tahun 1999
Tentang laranga Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat.
Lebih dari itu, KPD Manado tidak hanya akan
memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah
daerah mengenai rumput laut. Bahkan KPD Manado akan
memetakan rantai distribusi sesuai dengan informasi dan
data yang diperoleh di lapangan agar diketahui struktur
pasar industri rumput laut di Indonesia. n
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KPD Batam
Kebijakan Pemerintah Daerah yang
Pro Persaingan

K

PPU menyelenggarakan sosialisasi persaingan di
Batam pada hari Kamis, 12 April 2012. Kegiatan
yang bertajuk “Kebijakan Pemerintah Daerah
yang Pro Persaingan” ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman mengenai persaingan usaha yang sehat dan
menjalin koordinasi kelembagaan dengan pemerintah
daerah setempat dalam menginternalisasikan kebijakan
persaingan.
Berperan sebagai narasumber, Benny Pasaribu
(Komisioner KPPU), M. Nur Rofiq (Kepala Biro
Kebijakan KPPU), Nada Faza Soraya (Ketua Kadin
Batam), dan Barang Fitra Kamaruddin (Direktur Lalu
Lintas) dengan moderator F.Y. Andriyanto.
Benny Pasaribu mengungkapkan bahwa sebagian
besar kasus yang diterima KPPU di daerah Batam adalah
terkait kasus persaingan usaha perselisihan tender.
Sebagian kasus perselisihan tender terjadi karena pihakpihak yang bersengketa tidak mengetahui secara benar
tentang aturan pelaksanaan tender. Namun, sebagian
diduga dilakukan secara sengaja dan dilakukan secara
bersama oleh beberapa peserta tender lainnya.
Dalam diskusi tersebut, Badan Pengusahaan (BP)
Batam dan Pemko Batam diminta agar selalu giat
melakukan sosialisasi tentang aturan-aturan apa saja
yang harus dipatuhi para pelaku usaha, termasuk UU
No. 5/1999. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir
terjadinya pelanggaran dalam menjalankan usaha. n

Audiensi dengan Sekda Pemerintah
Kota Tanjungpinang

K

PD Batam melaksanakan audiensi dengan
Sekretariat Daerah Pemerintah Kota
Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau pada
10 April 2012. Pada pokoknya audiensi memberikan
penjelasan mengenai substansi UU No. 5 Tahun
1999, tugas dan kewenangan Sekretariat KPPU, juga
mengenai kedudukan, tugas dan fungsi KPD KPPU di
Batam dengan wilayah kerja mencakup Provinsi Riau,
Jambi, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Selain
itu telah dijelaskan pula pentingnya mewujudkan iklim
persaingan usaha yang sehat di daerah. KPD Batam
juga menjelaskan tentang pasal 22 UU No. 5 Tahun
1999 tentang Persekongkolan Dalam Tender, sehingga
diharapkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru
Propinsi Riau semakin mengetahui tentang UU No. 5
Tahun 1999 khususnya Pasal 22. n
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Carrefour
N

ama Carrefour sudah sangat akrab di telinga
kita. Bukan karena jingelnya yang sederhana
dan mudah dicerna; “ke carrefour aja.. ah”.
Tapi oleh Carrefour ruang belanja bisa dijadikan
ruang rekreasi keluarga. Banyak orang tua mengajak
ana-anaknya berbelanja sambil rekreasi. Dengan lahan
terbilang luas dan tata ruang yang menyenangkan,
banyak anak dibiarkan main dan berlari ceria. Bahkan
tidak sedikit yang main petak umpet atau menendang
bola sesukanya. Anak-anak merasa Carrefour tempat
main yang sebenarnya.
Hypermarket terbesar di Eropa dan kedua di dunia
setelah Wal Mart ini memang sebuah fenomena. Berdiri di
kota Anneecy, tahun 1959 wilayah timur Prancis, Carrefour
awalnya adalah sebuah swalayan. Namun tahun
1963, Carrefour mendirikan “hypermarket” di
Sainte-Genevieve-des-Bois, suatu kawasan
di kota Paris. Hypermart inilah yang
diusung Carrefour untuk menjelajah
dunia. Dengan lahan seluas 2500 m yang
memuat 400 buah areal parkir dan 12
jalur kasa pembayaran, jadilah Carrefour
sebagai pencetus ide tempat belanja yang
menyenangkan. Dari kota ini langkah
Carrefour makin kencang, melewati negeri
yang penuh romantika. Spanyol adalah kota
pertama di luar negeri yang dibidik Carrefour
pada tahun 1973. Lalu lompat ke Brazil dan mendirikan
gerainya di sana (1975), butuh waktu untuk ke Argentina
(1982) dan Italia (1993).
Di Asia, Taiwan adalah negeri yang pertama
didudukinya tahun 1989, lalu Malaysia (1994), China
(1995), Singapura (1997) dan Indonesia (1998). Asia
terakhir yang diduduki Carrefour adalah Jepang
(2000). Lompatan demi lompatan yang menakjubkan
seakan telah mengantar perusahaan yang didirikan
oleh oleh keluarga Fournier dan Defforey, menguasai
dunia. Di Indonesia misalnya. Dalam rentang 10 tahun,
Carrefour memiliki 85 gerai yang tersebar di 28 kota
dan kabupaten. Terakhir berdiri di kota Kasablanka
di tahun ini. Jika dihitung rata-rata 1 tahun Carrefour
mendirikan 7-8 gerai, atau dua bulan satu gerai berdiri.
Sebuah pertumbuhan yang sangat fantastis.
Sayang, nafas Carrefour mulai terengah-engah. Spirit
ekspansionisnya mereda. Carrefour seperti berada di
titik balik (turning point). Mulai “colong playu”. Satu
persatu gerainya tersingkir dan dilahap pesaing. Sejak
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tahun 2010 bahkan Carrefour mundur dari Malaysia,
Thailand dan Singapura. Carrefour juga hengkang Turki,
Yunani dan Polandia. Apakah ini sebuah strategi atau
karena kalah bersaing? Kita tidak tahu. Yang pasti bisnis
memang susah ditebak termasuk alasan bagaimana bisnis
bertahan, dialihkan atau bubar sama sekali.
Bisnis selalu berada di ruang yang penuh kepentingan
termasuk memanfaatkan berbagai peluang dan
kesempatan. Namun ruang persaingan selalu berubah.
Saat berada di puncak ekspansi bisa jadi Carrefour
menerapkan “blue ocean strategy” istilah yang dipakai
W. Chan Kim dan Renee Mauborge, yang menciptakan
ruang pasar tanpa pesaing melalui konsep “hypermart”.
Namun kini ruang bagi “hypermart” sudah demikian
sesak. Sebab negara-negara yang menjadi
ruang tanpa pesaing kini justeru menjadi
arena pertarungan dan persaingan yang
berdarah-darah.
Inilah yang dikhawatirkan Jagdish N.
Sheth dalam The Self-Destructive Habits
of Good Companies... And How to
Break Them (2007), Carrefour menderita
rabun jauh persaingan. Cirinya, menurut
Sheth, meremehkan pendatang baru,
terutama yang berasal dari negara-negara
berkembang. Carrefour bisa saja mengelak.
Alasannya hengkang dari banyak negeri akibat
krisis Eropa, ia juga ingin konsentrasi di China. Namun
fakta berkata lain. Yang melahap saham-sahamnya justeru,
pesaingnya, peritel lokal, seperti di Thailand dan Indonesia.
Kasus di Indonesia tambah menarik karena Indonesia
adalah penyumbang pendapatan terbesar ketiga di Asia
setelah China dan Taiwan. Mengapa Carrefour melego
‘angsa bertelur emas’ jika sekedar memburu keuntungan
besar di China? Que est que ilya avec ca Carrefour?
Namun yang pasti peta persaingan, termasuk di
Indonesia sudah berubah. Nasionalisme ekonomi
melalui kelahiran dan kebangkitan pengusaha lokal
sebagai pesaing juga tengah tumbuh. ‘Si anak singkong’
bernama Chairul Tanjung yang melahap 100% saham
Carrefour bisa menjadi contohnya.
Bisnis memang selalu punya seribu alasan untuk
semua pilihan dan tindakan apapun. Termasuk pilihan
Carrefour untuk hengkang di berbagai negara. Namun
yang tidak bisa hengkang bisa jadi adalah jingelnya
yang sudah kadung akrab di telinga kita, yang telah
menggoda anak-anak kita. “Ke carrefour aja... ah”. n
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