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P

semua pelaku usaha, dan membuka pasar secara adil.
Dengan kemampuan pemerintah daerah
memfasilitasi pertumbuhan ekonomi sehingga pasar
di daerah lebih terbuka dan sehat maka akan menarik
investasi ke daerah yang berujung pada pendapatan
daerah dan kesejahteraan untuk masyarakat daerah
tersebut.
Memang harus diakui bahwa pelaksanaan otonomi
daerah masih diiringi permasalahan dan kritik. Namun
semua pihak harus ikut mengawal pelaksanaan otonomi
daerah agar sesuai dengan filosofinya yaitu “eksistensi
Pemerintah Daerah adalah untuk menciptakan
kesejahteraan secara demokratis”.
Majalah Kompetisi edisi kali ini memuat beberapa
permasalahan dari pelaksanaan otonomi daerah yang
juga bersinggungan dengan persaingan usaha di daerah.
Prof. Dr. Ryaas Rasyid, Abdullah Hakam Naja (Wakil
Ketua Komisi II DPR RI), serta Prof. Dr. A. Ramadhan
Siregar (Komisioner
KPPU) memberikan
pandangannya dalam edisi
ini. Selamat Membaca!

kanuablack.blogspot.com

asca runtuhnya orde baru, agenda besar reformasi
adalah mengembalikan tata pemerintahan dan
tata negara yang demokratis yang bertujuan untuk
sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Semangat yang
sama yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat
semestinya menjadikan persaingan usaha dan otonomi
daerah dapat berjalan seiring.
Rezim persaingan usaha yang sehat di Indonesia
ditandai dengan lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat. Sedangkan Otonomi Daerah di
Indonesia dimulai dengan bergulirnya UU Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU
Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang secara
praktis efektif dilaksanakan sejak 1 Januari 2001.
Pemerintah daerah sebagai ujung tombak
pembangunan di era otonomi daerah tentu
mempunyai peran besar dalam
menciptakan persaingan usaha
yang sehat. Hal itu dilakukan
melalui terciptanya regulasi
yang mampu mengembangkan
peluang usaha, memberikan
akses seluas-luasnya kepada
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Persaingan Sehat

dalam Bingkai

Penolakan atau menutup akses berusaha satu orang atau kelompok atas
orang atau kelompok lain bisa jadi menjadi fenomena puncak gunung
es. Meski kondisi tersebut terjadi dalam skala yang berbeda, melarang
orang berusaha dengan alasan apapun melanggar UU No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

S

udah hampir setahun,
kisruh taksi di Kota Batam
belum juga reda. Aksi
demo ribuan supir dan koperasi
yang berhasil membatalkan
izin operasi Blue Bird yang
sudah diteken Wali Kota Batam
belum kunjung berakhir. Bahkan
perlawanan Blue Bird yang
menang di PTUN menambah
ketidakpastian bagaimana
prospek angkutan kota tersebut
ke depan. Sebab para supir dan
koperasi kembali menyeruduk
Pengadilan Tata Usaha Negara
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(PTUN) yang menyidangkan
tuntutan Blue Bird. Jika kasus
ini tidak dikelola dengan hatihati kota Batam tidak akan sepi
dari aksi demonstrasi.
Aksi menolak kehadiran
perusahaan angkutan bukanlah
khas Batam. Dua tahun lalu

dengan alasan yang sama, taksi
Blue Bird dilarang beroperasi
di Kota Denpasar, Bali. Tidak
hanya berdemo, para supir yang
menolak izin operasi Blue Bird
melakukana tindakan anarkis.
Para supir melakukan swiping
dan merusak semua taksi yang
dicurigai berlogo Blue Bird.
Dua kasus yang sama di
wilayah berbeda menunjukkan
tumbuhnya fenomena penolakan
satu kelompok usaha tertentu
terhadap kelompok usaha
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OTONOMI DAERAH
lain. Tidak hanya di bidang
angkutan, grup waralaba Apotik
K-24 juga ditolak kehadirannya
di Kulonprogo. Mereka yang
menolak kehadiran apotik yang
bukan sepanjang malam ini
adalah ASPAK atau Asosiasi
Penjual Obat dan Apotik.
Baik K-24 maupun Blue Bird
mengancam akan mengadukan
kasus diskriminasi yang mereka
terima ke KPPU.
***
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Jika ditelusuri lebih luas
lagi penolakan atau menutup
akses berusaha satu orang
atau kelompok atas orang atau
kelompok lain bisa jadi menjadi
fenomena puncak gunung es.
Meski kondisi tersebut terjadi
dalam skala yang berbeda,
melarang orang berusaha dengan
alasan apapun melanggar UU
No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat. Dalam kasus Batam,

Bali dan Kulonprogo, bisa jadi
masalahnya bukan sekedar
kekhawatiran tentang perebutan
pangsa pasar. Ceruk pasar yang
semakin kecil akan tergerus
habis oleh kehadiran pelaku
usaha yang memiliki modal dan
teknologi yang lebih besar dan
baru.
Terlepas dari perasaan tidak
aman dalam persaingan, bingkai
Otonomi Daerah sulit untuk
dilepaskan. Sebab dalam kasus
di Batam, Pemkot berusaha
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anggaran hanya menjadi pemicu
atau menstimulan kegiatan
ekonomi yang lebih luas lagi.
Sebab selain anggarannya
kecil dan tentu saja tidak bisa
mencukupi untuk meningkatkan
kesejahteraan semua warga juga
pemerintah hampir mustahil
mengerjakan semua kegiatan
untuk kepentingan tersebut.
Di sinilah sebenarnya Otonomi
Daerah punya kaitan erat
dengan kebijakan persaingan.
Lalu bagaimana sebenarnya
esensi Otonomi Daerah
dalam rangka menciptakan
kesejahteraan? Lalu bagaimana
kebijakan persaingan
diimplementasikan dalam
konteks Otonomi Daerah?
Apakah kasus yang terjadi di
Batam, Bali dan Kulonprogo
dapat dianggap menyalahi
UU No. 5 tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat?
***
Otonomi Daerah lahir pada
awalnya didasarkan pada
pemikiran bahwa pembangunan

dan kesejahteraan ekonomi
tidak bisa dikelola secara
sentralis mengingat minimnya
anggaran dan luasnya
Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Dampak
dari sentralisasi pembangunan
selama Orde Baru menimbulkan
kesenjangan ekonomi pusat dan
daerah. Selain itu pembangunan
daerah juga berkembang tidak
merata di mana hanya daerahdaerah tertentu yang menikmati
pembangunan yang dikelola
oleh pusat. Akibat kebijakan
tersebut muncul berbagai
bentuk ketidakpuasan daerah
atas pusat dan menimbulkan
gerakan disintegrasi bangsa.
Pemikiran tentang Otonomi
Daerah sebenarnya secara
historis sudah muncul melalui
pemikiran para pendiri bangsa.
Wakil Presiden Mohammad
Hatta, misalnya pernah
berpendapat bahwa, “...adalah
hak rakyat untuk menentukan
nasibnya, yang tidak hanya ada
pada pucuk pimpinan negeri,
melainkan juga pada setiap

digicom

untuk mengikuti kehendak
para supir taksi di satu sisi.
Namun di sisi lain kebijakannya
bisa jadi melanggar UU No. 5
tahun 1999. Ketua KPPU, Ir.
Tadjuddin Noer Said, mengecam
pencabutan izin berusaha yang
dilakukan oleh Pemkot Batam.
Menurutnya hanya karena
demo, izin yang sudah diberikan
langsung dicabut, khawatir akan
berimbas di kegiatan usaha
lain. Dan ini, lanjut Tadjuddin,
menunjukkan tidak adanya
kepastian hukumnya.
Persaingan usaha dalam
konteks Otonomi Daerah
memang belum dibicarakan
lebih serius dan terbuka. Sebab
Otonomi Daerah selama ini
terkesan hanya menjadi isu
politik atau bagi-bagi kapling
kekuas aan. Tu juan untu k
menciptakan kesejahteraan
melalui Otonomi Daerah
juga hanya terbatas pada
pembangunan ekonomi
dari jumlah anggaran yang
dialokasikan. Padahal kegiatan
ekononomi yang didasarkan
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tempat di kota, di desa, dan
di daerah”. Demikian pula
pemikiran Soepomo dalam
penjelasan Pasal 18 UUD
1945, “.. di daerah-daerah
yang bersifat otonom akan
diadakan badan perwakilan
daerah, oleh karena di daerah
pun pemerintahan akan bersendi
atas dasar permusyawaratan”.
Menurut Abdullah Hakam
Naja, ide mengenai UU otonomi
daerah awalnya muncul sejak
tahun 1998, yang kemudian
melahirkan UU Pemerintah
Daerah (Pemda) dan UU
Keseimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah. “UU itu
mendefinisikan daerah itu
diberikan otonomi yang seluas
luasnya, kecuali urusan yang
ditangani oleh pemerintah
pusat yakni ada enam bidang
diantaranya pertahanan,
keamanan, keuangan, fiskal
dan moneter, hukum, agama,
dan luar negeri,” katanya.
Keenam urusan itu ditangani
oleh pemerintah pusat dan
selebihnya tidak, selanjutnya
kata Hakam di dalam
implementasinya UU ini tidak
berjalan mulus sebagaimana
yang diharapkan karena bingkai
tentang bagaimana pusat dan
daerah itu harus bersinerji belum
terbentuk. “Masing-masing
sama-sama bekerja, tetapi tidak
bekerja sama,” ujarnya.
Hakam mengatakan
daerah masih menganggap
kewenangannya tidak bisa
disentuh oleh siapapun, kemudian
pusat mengerjakan urusan yang
sebagian sebenarnya bagian dari
urusan daerah tetapi kemudian
masih timpang tindih. “Seperti
urusan pertanahan misalnya tidak
masuk disitu tapi diambil oleh
pusat, atau urusan kepegawaian
Edisi 35  2012
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yang misalnya menjadi perekat
NKRI ini urusan daerah,” katanya.
Berdasarkan UU No. 22
Tahun 1999 tentang Otonomi
Daerah, kebijakan Otonomi
Daerah mulai berlaku. Lalu lahir
UU No. 32 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat-Daerah yang
menjadikan Otonomi Daerah
memiliki kekuatan modal bahwa
pembangunan tidak lagi berpijak
pada pusat melainkan pada
kebutuhan dan kepentingan
daerah. Maka mulailah gairah
pembangunan di daerah terjadi.
Namun sayangnya sudah satu
dekade lebih otonomi daerah
bergulir, namun, otonomi daerah
yang diidam-idamkan masih
jauh panggang dari api. Alihalih menciptakan pemerataan
pembangunan di pusat dan
daerah, otonomi daerah justru
menimbulkan kesenjangan
ekonomi di pusat dan daerah.
Dari waktu ke waktu, jurang
disparitas itu semakin lebar
saja. Ekonomi yang timpang
tercermin pada struktur

perekonomian nasional. Secara
spasial, produk domestik bruto
(PDB) masih didominasi Pulau
Jawa dengan kontribusi 57,5%,
diikuti Pulau Sumatera 23,6%,
Pulau Kalimantan 9,5%, Pulau
Sulawesi 4,8%, dan pulau-pulau
lainnya 4,6%.
Ketimpangan juga
ditunjukkan oleh struktur angka
kemiskinan di Tanah Air. Dari
29,13 juta orang atau 11,96%
penduduk miskin di Indonesia
per Maret 2012, sekitar 18,48
juta orang di antaranya berada
di perdesaan. Penduduk miskin
di perdesaan mencapai 15,12%
dibanding perkotaan sebesar
8,78%. (Investor Dailiy, 2/10).
Dalam konteks ini otonomi
daerah lebih dekat dengan
politik kekuasaan. Alih-alih
terjadi pembangunan dan
kesejahteraan, otonomi daerah
malah hanya menciptakan rajaraja kecil di daerah. Akibatnya
kesejahteraan masyarakat
terabaikan. Masyarakat
yang semakin terdesak oleh
7
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kepentingan-kepentingan politik
menciptakan perlindungan baru
melalui semangat melindungi
kepentingan ekonomi. Sayangnya
seperti yang terjadi di Batam,
Bali dan Kulonprogo, Otonomi
Daerah malah cenderung
melahirkan masyarakat yang
anti persaingan. Benarkah?
Menurut Ryaas Rasyid,
persaingan tidak sehat di daerah
terjadi saat pemerintah daerah
lebih berpihak kepada pengusaha
besar daripada pelaku usaha
kecil. Padahal melindungi pelaku
usaha kecil bagian dari kebijakan
yang harus dilakukan pemerintah
guna mendorong terciptanya
kesejahteraan. “Dalam konteks
tersebut, pengusaha besar harus
ditempatkan dalam sektor usaha
yang besar. Sebaliknya pengusaha
kecil harus ditempatkan dalam
sektor kegiatan yang kecil,”
papar Ryas.
Pandangan tentang hukum
dan kebijakan persaingan dalam
konteks Otonomi Daerah
disampaikan oleh Muchid Al
Bantani, pengamat Otonomi
Daerah dari Univeristas Riau.
Menurutnya, Pemerintah belum
mampu menjadi regulator
yang baik, khususnya dalam
menjalankan undang-undang (UU)
8

atau aturan tentang persaingan
usaha secara sehat. Yang terjadi
sebaliknya. Menurut Muchid,
pelaksanaan Otonomi Daerah
(Otda) telah melahirkan fenomena
menjamurnya kartel politik, rajaraja kecil, dinasti kekuasaan serta
istilah-istilah miring lainnya.
Menurut Muchid, belajar dari
pelaksanaan Otonomi Daerah
di provinsi Riau, bisa dibilang
lebih banyak kurang ketimbang
lebih baiknya. Ini disebabkan
APBD Provinsi Riau yang dinilai
besar, tidak diimbangi dengan
hasil pembangunan untuk
kesejehteraan masyarakat Riau.
“Boleh dibilang pelaksanaan
Otonomi Daerah di Provinsi
Riau gagal. Kondisi Kemiskinan,
Kebodohan dan Infrastruktur
(K2I) yang dimanifestasikan oleh
pemprov berseberangan dengan
terwujudnya kesejahteraan
masyarakat,” jelasnya.
Dalam konteks pembangunan
ekonomi, sentralisasi atau
desentralisasi hanyalah masalah
teknis. Tujuan dari pembangunan
ekonomi adalah kesejahteraan
masyarakat. Karena itu semua
regulasi memiliki tujuan agar
pembangunan ekonomi tidak
menyimpang dari semangat
awal pendirian negara-bangsa.

Otonomi daerah dengan tetap
mendasarkan diri pada undangundang termasuk undang-undang
tentang larangan praktek monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat.
Dengan kata lain, semangat
otonomi daerah tetap menjunjung
dilaksanakannya kegiatan usaha
yang tidak bertentangan dengan
UU No. 5 tahun 1999.
***
Jika dilihat secara
keseluruhan, pelaksanaan UU
No. 5 tahun 1999 di daerah
implementasi hukum dan
kebijakan persaingan di era
Otonomi Daerah agaknya masih
akan menghadapi berbagai
kendala. Selain pelaksanaan
Otonomi Daerah yang masih
berkutat pada persoalan bagi
kekuasaan atau lebih banyak
melahirkan raja-raja kecil dan
kartel-kartel politik, isu hukum
dan kebijakan persaingan bak
panggang jauh dari api. Padahal
sejumlah kasus yang dilaporkan
dan ditangani KPPU cukup
menuntut bahwa pemerintah
daerah sudah harus serius
mengakomodasi hukum dan
kebijakan persaingan dalam
kebijakan ekonominya.
Dengan demikian, otonomi
daerah juga idealnya memiliki
lingkungan usaha yang sehat
agar otonomi daerah juga
memiliki daya saing dengan
daerah lain. Jika implementasi
hukum dan kebijakan persaingan
dijalankan, pemkot dan pemda
dengan sendirinya memiliki
dasar yang kuat apakah regulasi
yang dibuat akan membuat
kegiatan usaha terhambat atau
sebaliknya melahirkan dunia
usaha yang semakin dinamis.
[redaksi]
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A. Ramadhan Siregar
Komisioner KPPU RI

Perlu Dibangun Sinergi
KPPU dengan Pemda
Peran Pemerintah Daerah dalam mendukung terciptanya persaingan
usaha yang sehat guna mewujudkan pasar yang adil sangatlah besar,
namun kenyataan di lapangan masih banyak yang tidak sesuai harapan.
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secara tegas Organda
untuk menetapkan
tarif, karena akan
menciptakan
kartel yang
bertentangan
dengan prinsip
persaingan usaha
yang sehat.
KPPU sendiri
sudah pernah
memberikan saran
agar tindakantindakan yang
merugikan itu harus
diantisipasi dengan
menyadarkan Pemda
terkait perannya sebagai
regulator.

Dokumentasi KPPU

S

ejalan dengan otonomi
daerah, peran itu tidak
dapat lagi dipandang
sebelah mata. Lihat saja, Pemda
yang tidak bisa mengatur
industri ritel tidak mendapat
nilai tambah dari kehadiran
pengecer modern. Sementara
bagi yang jeli, tentulah bisa segera
menyiapkan infrastrukturnya.
Contoh lain, dalam hal
pengelolaan kekayaan sumber
daya alam yang melimpah,
Pemda sering tidak memiliki
semangat persaingan usaha
yang sehat dalam menelurkan
regulasi yang mengakibatkan
carut-marutnya pengelolaan
sumber daya alam.
Di sektor transportasi, Komisi
Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) pernah menemukan
adanya penetapan tarif taksi
oleh pelaku usaha di DKI Jakarta
dan Semarang. Penetapan tarif
oleh kumpulan pelaku usaha
merupakan bentuk kartel
yang dilarang oleh UU No.
5 Tahun 1999.
Oleh karena itu, Komisi
kemudian memberi
masukan agar melarang
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“Kebijakan pemerintah
daerah yang berpotensi
menimbulkan praktik monopoli
dampaknya tidak terhitung
dari segi nilai karena akan
berpengaruh pada kalangan
masyarakat banyak,” ungkap
Komisioner KPPU Ramadhan
Siregar belum lama ini.
Menurut Ramadhan, praktik
monopoli bisa muncul melalui
dua prakarsa. Pertama, pelaku
usaha yang memang berhasrat
untuk melakukan persaingan
usaha tidak sehat seperti dalam
praktik kartel, kesepakatan atau
pengaturan yang merugikan.
Kedua, bahwa praktik monopoli
bisa terjadi karena difasilitasi,
baik sengaja atau tanpa sengaja,
oleh keberpihakan pemerintah
pusat ataupun pemerintah daerah.

Regulasi yang Bertentangan

Bentuk regulasi yang
bertentangan atau tidak sejalan
dengan persaingan usaha

10

tidak sehat itu diantaranya
dengan melakukan penunjukan
langsung pelaku usaha untuk
melakukan ekploitasi sumber
daya alam, atau memberikan
captive market kepada pelaku
usaha tertentu.
Selain itu, tambah Ramadhan,
adanya penguasaan distribusi
sumber daya oleh pelaku usaha
yang timbul sebagai akibat
regulasi yang tidak sejalan dengan
hukum persaingan usaha sehat.
Pemerintah daerah tidak peka
dan tidak menyadari akibat dari
kebijakan yang dikeluarkan yang
tidak sejalan dengan persaingan
usaha yang sehat.
“Secara umum harus diakui
bahwa sejumlah perda, baik yang
dikeluarkan oleh DPR provinsi
ataupun DPR kota, belum pernah
ada yang minta asistensi atau
advokasi agar peraturan tersebut
searah atau tidak bertentangan
dengan persaingan usaha yang
sehat,” paparnya.

Ramadhan mengatakan
peraturan daerah yang tidak
sejalan dengan persaingan usaha
yang sehat itu terjadi hampir di
semua daerah. Mereka, katanya,
tidak memperhitungkan aspekaspek persaingan usaha yang
sehat. Padahal, dengan terbukanya
pasar di daerah jadi lebih sehat
akan menarik masuk investor
berkualitas dengan kapital besar
yang akan berdampak pada
kontribusinya ke daerah. Hasil
akhirnya adalah kesejahteraan
bagi masyarakat setempat.
Perekonomian Indonesia
yang tumbuh 6,5% tahun lalu
dibandingkan 2010 memberikan
gambaran menariknya negeri ini
sebagai tujuan investasi. Nilai
Produk Domestik Bruto (PDB)
pada 2011 sendiri mencapai
Rp2.463,2 triliun. Data Badan
Koordinasi Penanaman Modal
atau BKPM menunjukkan realisasi
investasi asing langsung selama
kuartal ketiga 2012 mencapai
US$6,286 miliar dengan sebaran
19,1% di Jakarta, 16,2% di Jawa
Barat, 11,5% di Kalimantan
Timur, 10,1% di Sulawesi Tengah,
9,3% di Riau, dan 33,8% tersebar
di daerah-daerah lain.
Jika daerah lebih peka dengan
memfasilitasi pertumbuhan
ekonomi dengan regulasi yang
mendukung persaingan usaha
yang sehat, membuka pasar
secara adil, maka investasi
itu akan terus membesar dan
meningkatkan pendapatan
rakyat. [Redaksi]
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Abdullah Hakam Naja
Ketua Komisi II DPR RI

Penerapan UU Otda,

Peran Pemimpin Daerah Perlu Dioptimalkan
Kurang sinergisnya antara pemerintah pusat dan daerah dalam
melaksanakan perintah UU mengenai otonomi daerah menyebabkan
sering terjadinya miskoordinasi dalam pelaksanaan di lapangan sehingga
penyelenggaraan pemerintah tidak berjalan mulus dan tumpang tindih.

D
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emikian disampaikan Drs.
Abdullah Hakam Naja,
M.Si, Wakil Ketua Komisi
II Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR-RI)
Bidang Otonomi dan Pemerintahan
ketika menerima Majalah Kompetisi
KPPU di ruang kerjanya.
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Hakam mengatakan sistem
hukum yang terintegratif jika
diterapkan dengan baik akan
melahirkan orkestra kehidupan
yang harmonis terutama dalam
kehidupan bernegara, demikian
pula dalam mengelola negara
tidak hanya UU otonomi daerah
saja yang dbutuhkan tetapi
juga ada aturan aturan
lain yang menguatkan
sehingga investasi dan
pertumbuhan ekonomi
bisa terjaga dengan baik.
Sebagaimana
d i c o n t o h k a n
ketika pemerintah

mencanangkan 10 besar sebagai
negara dengan pertumbuhan ekonomi
di tahun 2025, maka kata Hakam
investasi apa yang dibutuhkan?
Bidang apa saja yang bisa dibuka?
“Artinya daya kompetisi harus
berjalan termasuk orang, perusahaan,
serta jaminan birokrasi yang aman
tanpa masalah ataupun pungutan
liar, kemudian juga tidak ada praktik
monopoli kartel, persaingan yang
tidak fair,” katanya.
Jadi menurut Hakam harus
ada bangunan sistem yang jelas,
meskipun tidak harus komprehensif,
sebab sistem tersebut tidak hanya
berbicara aturan otonomi daerah saja
tetapi juga mencakup keseluruhan
seperti UU Pemerintah Daerah
(Pemda), UU Pemilihan Umum
kepala Daerah (Pilkada), UU Desa,
dan UU Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah dan lain lain harus
dalam satu tarikan nafas.
“Sebab nantinya tidak hanya
terkait dengan urusan kewenangan
dan kebutuhan anggaran saja, tapi
tentu saja kita akan bicara soal
investasi, perizinan, ataupun konsep
perizinan, misalnya saat ini kita sedang
mendorong pengurusan perizinan satu
atap,” kata mantan Ketua Umum
Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia
(PB PII) di era reformasi ini.
Menurutnya, kunci utama ada
di pembangunan daerah sehingga
agar terjadi komunikasi yang baik
antara pusat dan daerah, maka
perlu dioptimalkan peran gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
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dia bisa ke kabupaten satu atau ke
kabupaten yang lain” ungkapnya.
Untuk itu urusan kepegawain
juga harus menjadi bagian di dalam
masalah otonomi daerah yang harus
dibenahi yang juga menjadi urusan
pemerintah pusat. “Tapi memang
masalah ini tidak sederhana, karena
ada Dana Alokasi Umum (DAU)
yang akan ditarik ke pusat jika ini
diterapkan sehingga DAU di daerah
berkurang,” katanya.
“Inilah pentingnya kita bicara
dalam sistem, makanya nanti kita
bicara kepada kementerian terkait,
seperti kementerian perdagangan
(Kemendag), kementerian keuangan
(Kemenkeu), dan kementerian dalam
negeri (kemendagri). Itulah kenapa
kesatuan sistem ini menjadi sangat
krusial dalam fase reformasi jilid
kedua,” jelas anggota Fraksi PAN ini.

Otonomi Daerah

Ide mengenai UU otonomi
daerah awalnya muncul sejak tahun
1998, yang kemudian melahirkan
UU pemerintah Daerah (Pemda) dan
UU Keseimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah. “UU itu mendefiniskan
daerah itu diberikan otonomi yang
seluas luasnya, kecuali urusan yang
ditangani oleh pemerintah pusat
yakni ada enam bidang diantaranya
pertahanan, keamanan, keuangan,
fiskal dan moneter, hukum, agama,

vivanews.com

di daerah. Gubernur kedepan
harus punya peran dan fungsi
koordinasi, supervisi, atau
sinkronisasi dan punya kewenangan
untuk mempertimbangkan alokasi
dana supaya diberikan ke daerah
sehingga para bupati dan walikota
tidak perlu ke Jakarta.
Hakam mencontohkan, untuk
membangun jalan lingkar luar
kabupaten dan kota misalnya,
cukup urusannya ke gubernur
dan pembiayaannya dari APBN.
Kemudian Gubernur yang
mengurus ke pusat. “Gubernur
harus diberikan kewenangan, sebab
sekarang ini kan gubernur tidak
mempunyai kewenangan,” katanya.
Kewenangan gubernur akan
diperkuat di UU. Meskipun sudah
ada Peraturan Pemerintah (PP)
tetapi PP tidak sekuat UU. PP tahun
2006 yang memperkuat peran
gubernur nantinya akan diperkuat
di UU. “Jadi ada sinerji jadi antara
pusat, provinsi, dan kabupaten serta
kota dalam sebuah sistem,” jelasnya.
Te r m a s u k j u g a s o a l
kepegawaian, selama ini jenjang
karir kepegawaian terhambat.
Kalau di daerah berhenti di
posisi sekretaris daerah (Sekda).
“Bayangkan orang-orang pintar
berjenjang pendidikan S2, S3 dan
memiliki keahlian harus berhenti
karirnya di tingkat daerah, mestinya
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dan luar negeri,” katanya.
Keenam urusan itu ditangani oleh
pemerintah pusat dan selebihnya
tidak. Selanjutnya kata Hakam
di dalam implementasinya UU ini
tidak berjalan mulus, sebagaimana
yang diharapkan karena bingkai
tentang bagaimana pusat dan
daerah itu harus bersinerji belum
terbentuk, “masing-masing samasama bekerja tetapi tidak bekerja
sama” ujarnya.
Hakam mengatakan daerah
masih menganggap kewenangannya
tidak bisa disentuh oleh siapapun,
kemudian pusat mengerjakan urusan
yang sebagian sebenarnya bagian
dari urusan daerah tetapi kemudian
masih timpang tindih. “Seperti
urusan pertanahan misalnya tidak
masuk disitu tapi diambil oleh pusat
atau urusan kepegawaian yang
misalnya menjadi perekat NKRI ini
urusan daerah,” katanya.
Untuk itu Hakam berpendapat
perlu ada reformulasi atau penataan
ulang, bagaimana otonomi ini
dikelola dengan bagus, optimal,
dan selaras dengan tujuan nasional
yang tercantum dalam UUD seperti
meningkatkan kesejahteraan
umum, melindungi segenap
bangsa Indonesia, mencerdaskan
kehidupan bangsa, serta ikut dalam
ketertiban dunia.
“Kalau kita ingin mencapai 4 hal
ini kita harus betul-betul solid, daerah
harus bisa bersinerji dengan pusat,”
tegasnya. Sebab soal perizinan
hampir setengahnya mengalami
masalah, karena ada tumpang tindih
dalam perkara perizinan. “Di satu
titik dikeluarkan beberapa izin,
lalu izinnya diperdagangkan ini
yang tampaknya kita belum siap,”
katanya.
Keadaan ini yang menyebabkan
daerah dinilai tidak mampu
kemudian sebagian urusannya
mau ditarik ke pusat, “ini harus ada
keseimbangan baru antara pusat
dan daerah agar ada pengawasan
dan kontrol yang dilakukan oleh
daerah, demikianpun dengan
pusat,” ungkap Hakam. [redaksi]
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Prof. Dr. Ryaas Rasyid
Pakar Otonomi Daerah

UU Otda Sudah Benar,
Tinggal Penerapannya
S

eperti pada kebijakan yang
tertuang dalam peraturan
daerah (Perda) tentang
pemungutan pajak di daerah, itu
yang kemudian memunculkan
kasus penarikan pajak berganda.
Pemerintah daerah memungut,
pemerintah pusat juga demikian,
sehingga peraturan itu dinilai
menghambat investasi.
Demikian pandangan
Prof. Dr. Ryaas Rasyid, Pakar
Otonomi Daerah (Otda) yang
kini menjabat sebagai anggota
Dewan Pertimbangan Presiden
(Wantimpres) ketika dihubungi oleh
Majalah Kompetisi KPPU.
Pertanyaan sekarang, apakah
dengan pemberlakuan otonomi
daerah kemudian investasi di daerah
menjadi terhambat. Atau ketika
otda berlaku dan melahirkan “RajaRaja” di daerah maka berpeluang
melahirkan persaingan usaha tidak
sehat. Pokok masalahnya menurut
Ryaas ada di kebijakan pemerintah
daerah, “produk UU nya sudah
benar,” katanya.
Ryaas mencontohkan seperti
pungutan pajak yang ganda di daerah
“yang seharusnya tidak dikasih
pungutan dikasih pungutan, yang
sebenarnya sudah dipungut oleh
negara, kemudian dapat pungutan
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dari perda lain lagi. Kemudian
soal perda syariah juga menjadi
bermasalah sebagai penghambat
investasi,” katanya.
Mantan Menteri Otonomi
Daerah di era pemerintahan
Abdurrahman Wahid ini
meyakinkan bahwa tidak
ada peraturan daerah
(Perda) yang menghambat
investasi, “justru
pemerintah daerah itu semua
membutuhkan kehadiran
investasi dari luar,” tegasnya.
Berkaitan dengan kebijakan
pemerintah daerah dalam
hal persaingan, Ryaas
berpendapat soal
kebijakan semua itu
bisa terjadi ketika
kebijakan itu
berpihak kepada
pengusaha besar
dan membiarkan
pengusaha kecil.
“Kalau soal
kebijakan apakah
itu di daerah
maupun di pusat
semua juga ada,
dan tidak ada
kebijakan yang
keliru, justru
yang saya lihat

dan prihatin itu justru soal masyarakat
yang banyak menghambat investasi
di daerah,” katanya.
Menurut Ryaas faktor yang
menghambat investasi bukan
UU Otda atau perda di daerah
tetapi kelompok LSM liar dan
masyarakat yang anti investasi yang
banyak berkeliaran dengan
melakukan provokasi
terhadap investasi.
Seperti yang terjadi di
Bima, Nusa Tenggara
Barat (NTB) sehingga
menimbulkan
kerusuhan yang
dilakukan LSM dan
masyarakat.

merdeka.com

Undang-undang otonomi daerah (Otda) sudah cukup memberikan
payung hukum terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan
di daerah, tetapi yang menjadi persoalan pada komitmen dan
konsistensi dalam melaksanakan perintah dari UU tersebut.
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Kasus yang terjadi di Bima
menurut Ryaas, secara prosedur
kepala daerah sudah menjalankan
sesuai UU dengan menerbitkan izin
yang benar, “tetapi yang terjadi
ketika LSM diperalat oleh pengusaha
yang kalah tender proyek atau lahan
kemudian mereka memprovokasi
masyarakat sehingga menolak
kebijakan,” katanya.
Dalam konteks otonomi daerah,
peristiwa itu merupakan dinamika
demokratisasi yang berlebihan.
“Jadi yang menghambat investasi
di daerah itu bukan pemerintah
daerahnya, siapa yang tidak mau
ada investasi di daerah?,” tanyanya.
Seperti kasus Bupati Buol,
menurut Ryaas langkah itu dalam
rangka seorang kepala daerah
mendatangkan investasi tetapi
dengan cara memeras dan menyuap
dengan alasan minta sumbangan.
“Itu tidak menghambat investasi
dan wajar-wajar saja, tetapi
aturannya kan tidak boleh. Itu
menunjukkan daerah tidak anti
investasi justru berharap supaya
investasi masuk,” katanya.
Ketika daerah membuka
investasi yang muncul persaingan
tidak sehat. Ryaas berpendapat
soal persaingan merupakan hal
biasa, setiap persaingan bisa ada
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yang menang dan ada yang kalah.
“Misalnya ada 5 peserta tender
proyek, 4 yang kalah kan yang
menang satu, atau misalnya ada 1
proyek yang mau banyak, tetap aja
yang menang kan cuma satu, jadi
sama saja,” katanya.
“Yang tidak sehat manakala
yang kalah bermain-main lagi
dengan memanfaatkan LSM dan
masyarakat untuk menganggu
kebijakan,” ujarnya. Jadi
sesungguhnya yang menghambat
investasi itu masyarakatnya yang
tidak matang dan masyarakatnya
yang tidak fair, “Sedangkan
pemerintah daerah kalau mengikuti
aturan maka akan aman-aman
saja,” tandasnya.
Menyangkut persaingan sehat
di dalam sistem dalam peraturan
di daerah maupun di pusat sudah
tertuang dalam Undang-Undang,
masalahnya ini menyangkut soal
kebijakan dan bukan peraturan.
UU dan peraturan berbicara
memenangkan yang pantas
menang, tetapi yang keliru ketika
yang seharusnya menang tidak
dimenangkan. “Itu soal kebijakan
kepala daerah yang tidak bisa
dihindari. Tidak hanya terjadi di
daerah, di pemerintah pusat juga
bisa terjadi hal serupa,” ujarnya.

Demikianpun dalam hal
melindungi pengusaha daerah
atas pelaku usaha dari luar, itu
semua terkait dengan kebijakan
pemerintah daerah atau kepala
daerah, “pengusaha besar masuk
di sektor yang besar dan pengusaha
kecil masuk ke sektor yang kecil,
masing-masing ada lahan dan
tempatnya,” kata Ryaas.
Jadi untuk pengecualian saja,
lanjut Ryaas, bagaimana UU bisa
mengatakan sekian persen harus dari
luar, sekian persen harus dari lokal,
sebab untuk melakukan investasi
itu semua ada syarat syaratnya,
“kalau pelaku usaha itu mau suatu
proyek, tetapi tidak memenuhi
syarat bagaimana? semuakan ada
aturannya,” tegas Ryaas.
Jadi yang perlu dilakukan
oleh KPPU adalah melakukan
pengawasan terhadap kepala
daerah yang melanggar peraturan,
mereka yang melanggar peraturan
itu yang harus dihantam,
ditarik, dan diteriaki. “Sekali
lagi kembali kepada masalah
investasi, hambatannya lebih
banyak datang dari masyarakat,
ada LSM-LSM yang dibayar oleh
pengusaha,” mantan rektor Intitut
Ilmu Pemerintahan menutup
pembicaraan. [redaksi]
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Muchid Albintani
Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Riau

OTDA Melahirkan

Kartel Politik

Posisi pemerintah dalam regulasi usaha belum mampu menjadi
regulator yang baik khususnya dalam mendukung undang-undang
(UU) atau aturan tentang persaingan usaha secara sehat.

D

maupun daerah. “Disadari UU itu
mendapat respon beragam,” katanya.
Belajar dari pelaksanaan otda di
provinsi Riau, Muchid mengatakan
bisa dibilang lebih banyak kurang
ketimbang lebih baiknya. “Ini
disebabkan APBD Provinsi Riau
yang dinilai besar, tidak diimbangi
dengan hasil pembangunan untuk
kesejehteraan masyarakat Riau,”
jelasnya.
Muchid menjelaskan sisi lebih
dan kurang dalam pelaksanaan
otda sangat tergantung dari
kepemimpinan daerah (gubernur,
wali kota, atau bupati), bukan
yang lain. “Dari sini tentu indikator
yang sederhana adalah visi, misi,
dan program yang dijalankan oleh
seorang pemimpin,” katanya.

geolocation.ws

emikian dikatakan Muchid
Albintani, pengamat
Otonomi Daerah (Otda)
yang juga Dosen Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas
Riau (Unri) ketika menjawab
pertanyaan Majalah Kompetisi
KPPU mengenai penerapan UU otda.
Yang ada, menurut pendapat
Mu ch id ad alah p elak s an aan
otonomi daerah (otda) telah
melahirkan fenomena menjamurnya
kartel politik, raja-raja kecil, dinasti
kekuasaan serta istilah-istilah
miring lainnya.
Sebagaimana diketahui otonomi
daerah dijalankan berdasarkan
payung hukum UU No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Pelaksanaannya diatur baik di pusat

Muchid menilai pelaksanaan
otda di Provinsi Riau ‘kurang
berhasil’. “Kebijakan Kemiskinan,
Kebodohan dan Infrastruktur
(K2I) yang dimanifestasikan oleh
pemprov berjalan berseberangan
dengan terwujudnya kesejahteraan
masyarakat,” jelasnya.
Selanjutnya kebijakan K2I
yang menjadi tolak ukur dalam
pembangunan infrastruktur secara
filosofis sesungguhnya untuk
mempercepat pembangunan sarana
guna mendukung pengurangan atau
meniadakan angka kemiskinan dan
pendidikan, tetapi kenyataannya
telah berubah menjadi proses
kapitalisasi infrastruktur. Pada
konteks inilah, kata Muchid
kekurangan pelaksanan otda di
Provinsi Riau —mengingat Riau
yang selalu dijuluki negeri yang
kaya— telah gagal mengkonstruksi
otda sebagai bagian dari titik awal
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penghujan,sementara di Riau selain
musim panas dan penghujan masih
ada musim asap dan banjir,” kata
Muchid Albintani.
Menurut hemat Muchid, belum
saatnya kita menggunakan angka
atau kata pertumbuhan, tetapi lebih
baik menggunakan kata kerusakan
dan penghancuran alam pada era
pelaksanaan otda. “Kekayaan
sumber daya alam diiringi semakin
rusaknya alam, akal sehat kita akan
mengatakan kesejahteraan memang
tidak mungkin direalisasikan,” ujar
Dosen FISIP Unri ini.
“Terkait dengan hubungan
otda, pembangunan daerah, dan
persaingan usaha sehat, tampaknya
kata-kata sehat perlu dipertanyakan
kembali,” ujarnya. Sebab, di
provinsi Riau semua orang sudah
faham dengan usaha yang terfokus
pada perkebunan, perminyakan,
dan pembangunan infrastruktur.
Begitu pula siapa pemilik
perkebunan di Riau, kemudian,
perminyakan dan sebagainya.
Analogi Freeport di Papua menjadi
penting sebagai perbandingan. Untuk
Riau atau Caltex yang telah berubah
menjadi Cevron, meski disingkat
tetap sama CPI. Apapun yang
dilakukan Caltex terkait dampak
eksplotasi minyak di Riau ketika
perusahaan ini menjadi Cevron,
semua dampak negatifnya sudah
tidak ada hubungan lagi. “Begitulah
hukum usaha di Indonesia yang

menurut kawan saya di Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia, Riau
adalah miniatur Indonesia. Selesai
masalah di Riau, selesailah masalah
Indonesia,” katanya.
Berdasarkan pada argumentasi
tersebut, lanjut Muchid kesimpulan
sederhananya pemerintah sebagai
regulasi usaha belum mampu
menjadi regulator yang baik khusus
dalam menjalankan undangundang (UU) atau aturan tentang
persaingan usaha secara sehat.
Apalagi berbicara tentang
pertumbuhan kelas menengah,
kata Muchid sejauh ini tidak
ada hubungan signifikan antara
pelaksanaan otda dan pertumbuhan
kelas menengah baru. “Yang
ada adalah otonomi daerah dan
fenomena menjamurnya kartel
politik, raja-raja kecil, dinasti
kekuasaan dan istilah miring lainnya
terkait dampak pelaksanaan otda,”
ujarnya.
Ini belum lagi jika kita berbicara
apa itu definisi kelas menengah, apa
itu kelas menengah, jika makna
kelas menengah adalah orangorang kaya baru yang memiliki
usaha produktif dan penghasilan
di atas rata-rata. Menurut Muchid
umumnya di Riau pemilik properti
atau rumah-rumah mewah dapat
ditelusuri sebagai ‘pegawai’. “Maka
agak riskan menghubungkan
otda dengan pertumbuhan kelas
menengah!” jelasnya. [redaksi]

panoramio.com

mensejahterakan rakyat di daerah.
“Sedangkan teori yang
menjelaskan pertumbuhan
ekonomi meningkat dapat
berpengaruh terhadap peningkatan
kesejahteraan, begitu pula
jika partisipasi masyarakat
akan meningkat, sudah lama
ditinggalkan,” katanya.
Menurut Muchid pertumbuhan
ekonomi yang selalu dihubunghubungkan dengan kesejahteraan
masih terus menjadi perdebatan.
Untuk Provinsi Riau, tak perlu
menggunakan angka-angka
pertumbuhan yang dapat
‘dimanipulatif’ atau mengharap
partisipasi masyarakat meningkat.
Pada konteks ini, persoalan
tidak lagi pada meningkatnya
kesejahteraan atau partisipasi
masyarakat, melainkan lebih pada
realitas sumber daya alam yang
melimpah seharusnya diiringi
dengan kesejahteraan masyarakat
yang meningkat.
“Bagaimana mau meningkat
jika kekayaan sumber daya alam
yang dianugerahi justru berbalik
menjadi malapetaka bagi daerah,”
tanyanya. Secara alami, kekayaan
hutan Riau justru menjadi arena
penjarahan yang hasilnya adalah
kabut asap, dan banjir serta
perubahan musim yang unik.
“Jika di Indonesia hanya ada
dua musim, ada musim panas dan
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TAJUK

KPPU Melindungi Akses
Usaha Kecil
A. Junaidi

Teori ekonomi persaingan secara umum bertolak
dari perspektif bahwa persaingan pasar merupakan
instrumen utama pencapaian efisiensi usaha baik
dalam pengertian productive efficiency ataupun
dynamic efficiency.

F

akta bahwa akan terdapat pelaku usaha yang
tidak efisien yang akan terlempar dari pasar
akibat persaingan merupakan keniscayaan
mengingat hukum persaingan dibentuk untuk
menjaga persaingan dan bukan pesaing. Karenanya,
dalam perspektif ini, otoritas persaingan selalu
bekerja menegakkan hukum untuk menjaga agar
dunia usaha selalu berada
dalam kondisi persaingan
ini. Dengan perspektif
teori ini pula yang
menjadi alasan mengapa
masalah perlindungan
akses usaha kecil tidak
menjadi perhatian dari
teori persaingan ini.
UU No.5/1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat (UU No.5/1999) yang
merupakan dasar kebijakan
persaingan usaha di
Indonesia (A. Junaidi,2012)
memiliki sistem pengaturan
yang khas dalam menyikapi
hubungan persaingan
usaha dan usaha kecil ini. Berbeda dengan teori
ekonomi persaingan di atas, UU No. 5/1999 justru
menempatkan perlindungan dan jaminan pengaturan
kesempatan usaha kecil sebagai bagian dari kebijakan
persaingan. Konsekuensinya, KPPU sebagai Komisi
Negara yang menjadi otoritas persaingan di negeri
ini turut pula bertugas dan bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengaturan ini.
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Pengaturan perlindungan akses usaha pelaku
usaha kecil ini dapat kita lihat dalam: pertama,
tujuan pembentukan UU No.5/1999 yang
menggariskan terwujudnya 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 (vide pasal 3 b). Artinya, UU menghendaki
adanya kebijakan persaingan usaha yang secara
sistematis mempertahankan kesempatan berusaha
yang sama antara pelaku usaha besar, menengah
dan kecil ini. Hal yang dari sudut penegakan hukum
menjadi tugas KPPU dan
dari sudut kebijakan
menjadi tugas regulator
dalam hal ini Pemerintah
untuk mewujudkannya.
Bentuk perlindungan
akses ini adalah kesadaran
dari legislatif untuk
memberikan pengecualian
bagi pelaku usaha kecil
dari penerapan UU
sebagaimana diatur pasal
51 huruf h). Dengan
demikian, larangan dan
sanksi dalam UU ini tidak
berlaku bagi pelaku usaha
yang tergolong dalam
usaha kecil. Dengan
penafsiran sistematis,
definisi usaha kecil ini dapat diketahui dari UU
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro
dan Menengah (UU UKM). UU ini menentukan
bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh
orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
17
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lingkungan sosial.” Pada perkembangannya, putusan
ini menjadi dasar dikeluarkannya Perda No.2 tahun
2002 tentang Perpasaran Swasta di Propinsi DKI
Jakarta yang di dalamnya mengatur kebijakan jarak
dan jam buka pasar swasta termasuk minimarket ini.
Bahkan dengan perspektif yang sama KPPU
juga menyarankan kepada Pemerintah melalui
Surat Saran Nomor 43/K/III/2010 tanggal 31
Maret 2010 yang salah satu intinya menyarankan
kepada Pemerintah agar segera membentuk UU
Retail yang memperkuat kewenangan Pemerintah
khususnya Pemerintah Pusat dalam mengawasi dan
melaksanakan kebijakan dan intervensi langsung
dalam pengaturan retail berupa pengaturan Zonasi,
pembatasan waktu buka atau bahkan pembatasan
jumlah gerai yang dapat dibuka. Hal ini perlu
untuk memperkuat implementasi peraturan yang
ada yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No 112
Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan, serta Toko Modern
dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:
53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa
KPPU sebagai bagian dari tugas atributifnya tidak
sekedar concern pada permasalahan persaingan
semata namun juga turut pula bertanggung jawab
dan ingin selalu memastikan bahwa pelaku usaha
kecil tetap memiliki akses usaha yang sama dan
seimbang dengan pelaku usaha lainnya. n

A. Junaidi, SH., MH., LL.M., M.Kn.
Kepala Biro Humas & Hukum
KPPU - RI
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bagian baik langsung maupun tidak langsung
dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan
kekayaan bersih di luar tanah dan bangunan lebih
dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
milyar lima ratus juta rupiah).
Dengan pengecualian ini, Legislatif nampaknya
berharap ada kesempatan bagi pelaku usaha
kecil mengembangkan diri untuk tidal kalah
berkompetisi atau setidaknya kesempatan usaha
yang sama dengan pelaku usaha menengah dan
besar. Dalam penerapan hukum, KPPU memiliki visi
yang sama dengan pertimbangan Legialtif ini. Hal
ini terlihat dari komitmen KPPU dalam mengawasi
tender, khususnya dalam pengadaan barang dan
jasa pemerintah. Dalam arti jika terdapat kebijakan
khusus dari pemerintah melalui Peraturan Presiden
No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas
Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan
barang/jasa Pemerintah yang secara khusus
mengalokasikan suatu proyek untuk UKM,
namun ternyata dalam prakteknya dimenangkan
oleh pelaku usaha non UKM, maka KPPU akan
menilainya sebagai salah satu indikasi kuat telah
terjadinya persekongkolan tender sebagaimana
yang dilarang Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.
Hal ini sebagai bentuk pengawalan dan jaminan
KPPU atas kesempatan usaha pelaku usaha kecil
sebagaimana diperintahkan UU No.5/1999.
Contoh lain dari pelaksanaan tugas ini adalah
ketika menyikapi terdesaknya pelaku pasar tradisional
yang sebagian besar pelaku usaha kecil karena
persaingan dengan minimarket dengan sistem
waralaba. KPPU melalui putusan perkara No. 3/
KPPU-L-I/2000 terkait ekspansi usaha minimarket
dalam diktumnya: “ memerintahkan kepada
Terlapor : …(2) untuk menghentikan ekspansinya di
pasar-pasar tradisional yang berhadapan langsung
dengan pengecer kecil dalam rangka mewujudkan
keseimbangan persaingan antar pelaku usaha besar,
pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil, …(4)
Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera
menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan
peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang
meliputi antara lain dan tidak terbatas pada kebijakan
lokasi dan tata ruang, perizinan, jam buka, dan

Edisi 35  2012

PUTUSAN

Pembacaan Putusan Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan
Simpang Mutiara - Pesisir Selatan, Kabupaten Karimun
Kepulauan Riau
Berdasarkan rangkaian pemeriksaan alat bukti,
fakta, dan kesimpulan yang dimiliki oleh Tim, maka
Majelis Komisi memutuskan bahwa:
Berdasarkan rangkaian pemeriksaan alat bukti,
fakta, dan kesimpulan yang dimiliki oleh Tim, maka
Majelis Komisi memutuskan bahwa:
1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor
III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti
secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat;
2. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar
Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). n
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Jakarta, (29/06) KPPU melalui Majelis Komisi
telah membacakan putusan atas perkara nomor 13/
KPPU-L/2011 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22
UU No. 5/1999. Pembacaan putusan yang dinyatakan
terbuka untuk umum tersebut dipimpin oleh Dr. A.M.
Tri Anggraini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi
serta Ir. Dedie S. Martadisatra, S.E.,M.M. dan Erwin
Syahril, S.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis
Komisi.
Perkara ini berawal dari laporan ke KPPU RI
mengenai adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pelelangan
Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Simpang Mutiara
- Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun
Anggaran 2011, yang dilakukan oleh:
1. PT Karimun Bahagia sebagai Terlapor I;
2. PT Nuansa Megah Perkasa sebagai Terlapor II;
3. PT Mandailing Tanjung Perkasa sebagai Terlapor III;
4. PT Citra Makmur Abadi sebagai Terlapor IV;
5. PT Agung Prima Jaya sebagai Terlapor V;
6. Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Tahun
Anggaran 2011 sebagai Terlapor VI.
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BERITA MERGER

chappyhakim.com

KPPU Mendorong Notifikasi Akuisisi Batavia Air
oleh Air Asia

K
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omisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan
tugas yang diatur dalam pasal 28 dan 29 UU
Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5 Tahun 1999)
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat jo Peraturan Pemerintah Nomor
57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan
Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan
yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No.57
Tahun 2010) mempunyai tugas untuk mengawasi seluruh
aksi merger, konsolidasi maupun akuisisi (merger/
akuisisi) yang dilakukan pelaku usaha di Indonesia.
UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010
menentukan bahwa pengawasan merger/akuisisi ini
berupa konsultasi para merger yang bersifat fakultatif
dan notifikasi (pemberitahuan) yang bersifat wajib
(mandatory) yang wajib disampaikan kepada KPPU
paling lambat 30 (tiga puluh hari kerja) sejak akuisisi

20

atau merger itu berlaku efektif secara yuridis.
Merger atau akuisisi yang wajib dinotifikasi ke
KPPU berdasarkan pasal 5 jo 7 PP Nomor 57 Tahun
2010 adalah merger atau akuisisi yang akumulasi:
• jika akumulasi aset merger > Rp 2.5 triliun atau
akumulasi omzet > Rp 5 triliun. Untuk sektor
perbankan, akumulasi aset > Rp 20 triliun;
• jika dua perusahaan yang merger tidak terafiliasi
satu sama lain (bukan dari satu perusahaan induk);
• jika tergolong merger asing (dua perusahaan merger
di luar negeri tapi salah satu atau keduanya punya
afiliasi di Indonesia atau punya produk yang beredar
di Indonesia).
Terkait dengan akuisisi Batavia Air oleh Air Asia
Indonesia, KPPU sebagaimana diwajibkan UU No.
5 tahun 1999 mendorong Air Asia Indonesia selaku
perusahaan yang mengakuisisi untuk melakukan
notifikasi (pemberitahuan) tentang akuisisi yang
dijalankannya dalam 30 hari kerja sejak akuisisi terjadi
secara efektif.
“Perusahaan tidak boleh tidak melakukan notifikasi
dengan alasan akumulasi omzetnya di bawah 5 triliun
atau asetnya tidak melebihi 2,5 triliun karena KPPUlah yang berwenang menentukan dan menilai,” tegas
Tadjuddin Noer Said (Ketua KPPU).
Penilaian merger/akuisisi oleh KPPU ini tidak terkait
dengan status hukum pelaku usaha apakah perusahaan
asing atau domestik namun lebih pada pada konsentrasi
pasar berdasarkan HHI (Hirschman-Herfindahl Index)
yang terbentuk dari akuisisi ini serta justifikasi dan
dampaknya pada pasar. Justifikasi dan dampak ini
dilihat dari empat parameter pertanyaan apakah merger
atau akuisisi ini:
• menyebabkan entry barrier pada pesaing;
• menghilangkan efisiensi usaha
• ternyata tidak benar-benar dibutuhkan untuk
menghindari pailit;
• menciptakan perilaku persaingan usaha tidak sehat.
“Jadi KPPU tidak akan membatalkan hanya karena
posisi dominan atau monopolinya konsentrasi pasar
yang terbentuk pasca merger namun pada penilaian
atas empat paramater itu,” tegas Tadjuddin.
Sejauh ini menurut data, sepanjang 2011 terdapat
4 perusahaan yang melakukan konsultasi, sementara
pelaku usaha yang mengajukan notifikasi ada 43
perusahaan. Sedangkan di semester pertama 2012,
terdapat 1 perusahaan yang berkonsultasi dan 19
perusahaan yang mengajukan notifikasi. n
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INTERNASIONAL

KPPU - JICA : Komitmen Lebih Jauh
KPPU dan JICA. Salah satunya
dengan mengadakan pelatihan
investigasi dan kebijakan persaingan
usaha untuk sumber daya yang ada
di KPPU, mengadakan workshop
dan seminar hukum kompetisi,
mengadakan JICA Monthly Season,
serta berbagai kegiatan lainnya.
Sehubungan dengan berakhirnya
masa tugas delegasi JICA Expert,
SAKURAI Yusuke di tahun 2012,
JICA mengirimkan delegasi
selanjutnya untuk meneruskan
kerja sama ini yakni Mr. SHO
Tomoyuki.
Sebagai proses dari baiknya
kerja sama yang sudah terjalin,
KPPU mengadakan farewell
greeting untuk Mr. SAKURAI
Yusuke dan welcoming greeting
untuk Mr. SHO Tomoyuki yang
diadakan di Bogor Restaurant,

Hotel Borobudur Jakarta, pada
Kamis, 21 Juni 2012. Farewell
greeting dan welcoming greeting
ini dihadiri langsung oleh Ketua
KPPU Ir. Tadjuddin Noer Said
M.Sc., Komisioner KPPU M. Nawir
Messi M.Sc., Sekretaris Jenderal
KPPU Ir. Lilik Gani HA, M.Sc,
Ph.D., dan Kepala Biro Humas dan
Hukum KPPU A. Junaidi, M.H.,
LLM, M.Kn. Acara ini pun dihadiri
oleh Ms. MIKA Kuroda dari JICA
serta perwakilan Kedutaan Jepang
di Indonesia Mr. MASAKAZU
Okumura.
Sebagai bentuk terima kasih
KPPU kepada Mr. SAKURAI
Yusuke, Ketua KPPU Bapak Ir.
Tadjuddin Noer Said memberi
cinderamata dan souvenir berupa
barang-barang khas Indonesia.
[IPW]
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Kamis (21/6) – Kerja sama
KPPU(Komisi Pengawas
Persaingan Usaha) dan JICA (Japan
International Coorporation Agency)
yang sudah terbangun sejak tahun
2000 memiliki tujuan utama untuk
capacity building upaya penegakan
hukum persaingan usaha. Bukan
hanya itu, kerja sama ini pun untuk
saling menguatkan persaingan
u s ah a d a n ju g a m em b an gu n
sumber daya yang lebih kompetitif
di dunia internasional melalui
hukum persaingan usahanya yang
sehat. Kerja sama yang erat ini
salah satunya diwujudkan dengan
pendelegasian JICA Expert pada
tahun 2010 di kantor KPPU.
JICA mengirimkan delegasinya
yakni Mr. SAKURAI Yusuke yang
bertugas untuk melaksanakan
beberapa capaian kerja sama antara
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HIGHLIGHT
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Seminar:
Ritel Modern Harus Diatur!

P

ersoalan ritel itu sebenarnya
tidak hanya menyangkut
zonasi, tapi soal bagaimana
mengatur kemitraan, peran
pemerintah daerah setempat,
serta bagaimana kepedulian
terhadap unit-unit usaha
menengah dikembangk an .
Demikian disampaikan
Komisioner KPPU Dedie S.
Martadisastra dalam seminar
bertajuk Kebijakan Pemda dalam
Perspektif Persaingan Usaha
yang Sehat, yang diadakan di
Hotel Tirtagangga, Garut, Jumat
(01/06).
Seminar yang untuk pertama
kalinya diadakan di Garut ini
dibuka oleh Komisioner KPPU
Dedie S. Martadisastra, dengan
menghadirkan narasumber
Kepala Biro Merger KPPU

22

Taufik Ahmad, serta Asisten
Administrasi Perekonomian
dan Pembangunan Setda Kab.
Garut Edi Muharam, dipimpin
moderator F.Y. Andriyanto.
Peserta seminar terdiri dari SKPD,
DPRD, Kadin, Akademisi, dan
Organisasi Profesi Pengusaha
yang berasal dari Kabupaten
Garut, Tasikmalaya, Bandung,
serta Sumedang.
Pada kesempatan tersebut
Dedie mengungkapkan bahwa
KPPU merupakan institusi yang
juga merupakan bagian dari
pemerintah. Anggota KPPU
diangkat oleh Presiden melalui
persetujuan DPR. Saat ini KPPU
memiliki 6 Kantor Perwakilan
Daerah (KPD) yang tersebar di
Surabaya, Balikpapan, Batam,
Medan, Makassar dan Manado.

Untuk Garut serta kabupaten
lainnya di lingkungan Jawa Barat
berada di naungan KPPU pusat.
Tugas Utama KPPU adalah law
enforcement (penegakan hukum)
dan advokasi (pemberian saran
dan pertimbangan).
Terkait
dengan
perkembangan ritel modern,
Kepala Biro Merger KPPU
Taufik Ahmad mengungkapkan
bahwa KPPU juga terlibat dalam
pembentukan Perpres yang
diprakarsai oleh Kemendag.
Dalam posisi ini, KPPU menjadi
mentor utama dalam pemberian
saran terkait pembentukan
Perpres tersebut. “Ketika dulu
KPPU menghukum Indomart,
KPPU menggunakan klausul
bahwa Indomart tidak boleh
membangun usaha di sekitar
pelaku usaha kecil,” ungkap
Taufik.
Selain paparan dari
KPPU, Asisten Administrasi
Perekonomian
dan
Pembangunan Setda Kab. Garut
Edi Muharam menyampaikan
bahwa saat ini pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Garut
sebesar 4,5% di bawah
pertumbuhan ekonomi nasional
6%. “Ritel modern harusnya
kita jadikan tantangan untuk
berkompetisi menciptakan
inovasi-inovasi baru. Saya
yakin masyarakat Garut mampu
mewujudkannya,” ungkap Edi
dengan penuh semangat. [nsa]
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12 Tahun KPPU: Komitmen Melawan Kartel

K

omisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) genap
berusia 12 tahun pada tanggal 7 Juni 2012. Usia
yang penting untuk dicermati, apa kontribusinya
bagi bangsa ini? Dalam waktu 12 tahun, keberadaan KPPU
yang sejak berdirinya gencar memerangi praktek monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat telah memberikan
kontribusi yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi
nasional. Sebut saja misalnya dinamika dalam industri
penerbangan saat ini. Masyarakat telah menikmati buah
persaingan yang sehat dengan banyaknya pilihan pesawat,
harga yang terjangkau dan jam terbang yang sangat padat
setelah KPPU membatalkan kesepakatan tarif penerbangan.
Hasilnya? Lihat saja antrian penumpang yang panjang
di semua bandara, di Makassar, Surabaya, Jakarta, dan
lainnya. Kondisi ini mengindikasikan tumbuhnya industri
ini akibat dibukanya kran persaingan. “Sepuluh tahun
lalu sulit kita membayangkan industri penerbangan
akan tumbuh sefenomenal ini,” papar Ketua KPPU,
Ir. Tadjuddin Noer Said. “Tidak hanya di hulu, sektor
penopang di industri ini juga ikut tumbuh,” tambahnya.
Kontribusi KPPU lainnya terjadi di industri
telekomunikasi. Murahnya harga SMS dari Rp 300-an
kini hanya berkisar Rp 100 adalah contohnya. KPPU
menyatakan bahwa kesepakatan harga SMS (Short
Message Service) yang merugikan masyarakat merupakan

tindakan melanggar Undang-undang No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat. Dengan putusan ini, menurut hasil
survey yang dilakukan oleh JICA dan FEUI, KPPU telah
memberikan income saving bagi konsumen selama 20072009 sekitar Rp 1,6 - 1,9 triliun.
Selain itu KPPU juga telah mengambil tindakan terhadap
kartel minyak goreng, kartel obat, dan kartel fuel surcharge.
Praktek mufakat para pelaku bisnis untuk mengendalikan
harga jual atau “mengontrol” iklim bisnis yang telah
merugikan masyarakat menjadi target tembak KPPU.
Dengan fakta-fakta ini kiprah KPPU dalam
menegakkan hukum persaingan telah memberikan hasil
yang sangat menggembirakan. Dunia usaha tidak lagi
dihantui ketakutan oleh hambatan, sebab KPPU akan
menghukum tindakan tersebut. Konsumen juga akan
mendapatkan harga yang terjangkau dan layanan terbaik,
karena itulah yang seharusnya didapatkan konsumen jika
persaingan usaha yang sehat ditegakkan.
Karena itu HUT KPPU yang jatuh pada 7 Juni ini,
menjadi momen yang tepat untuk terus memupuk
semangat untuk mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
“Artinya, kesejahteraan masyarakat luas selalu jadi dasar
seluruh tindakan dan kebijakan KPPU,” kata Ir. H.
Tadjuddin Noer Said, Ketua Komisioner KPPU. n

Tadjuddin: Konglomerasi di Industri Media Harus Dikendalikan

A
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ksi kartel dapat ditemui di
semua lini usaha, termasuk
di industri media yang saat ini
berkembang begitu pesat. Fakta ini
diungkap dalam pertemuan antara
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) dengan pers Yogyakarta
pada Selasa (26/6), di hotel Phoenix.
Dalam pertemuan tersebut
terungkap bahwa ada kartelisasi
pers daerah. “Pers Yogyakarta
merasa ada persaingan tidak
sehat di industri media yang
mengindikasikan kartelisasi,” kata
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Ketua KPPU, Tadjuddin Noer Said.
Selama ini KPPU memang sering
melakukan kerja-kerja advokasi
ke berbagai daerah dan bertukar
pikiran dengan rekan media
setempat. “Yogyakarta memiliki
nilai historis karena inilah daerah
pertama yang berteriak menentang
kartel di perekonomian rakyat,”
kata Tadjuddin.
Dari pertemuan yang cukup
singkat tersebut, diperoleh informasi
bahwa perilaku praktek monopoli dan
persaingan tidak sehat juga terdapat

di industri media. Misalnya beberapa
koran yang dilarang dijual di agenagen tertentu, serta mengguritanya
pemilik modal besar yang mematikan
koran lokal. Bahkan di Yogyakarta
diperoleh informasi bahwa beberapa
koran lokal yang sebelumnya cukup
bersahabat dengan siklus ekonomi
kota Yogyakarta, mulai terkikis
dengan datangnya satu media besar
di kota pelajar tersebut.
Dengan dukungan penuh dari
teman-teman media di Yogyakarta,
KPPU ingin menyadarkan masyarakat
tentang kondisi ekonomi di Indonesia
yang saat ini berjalan carut marut.
“Kami berharap, teman-teman media
di Yogyakarta ini bisa membantu
kerja-kerja KPPU. Bantu KPPU untuk
mengungkap praktek persaingan
tidak sehat yang sekarang ini banyak
terjadi di dunia usaha, termasuk di
industri pers,” tegas Tadjuddin. [nsa]
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foto-foto: Dokumentasi KPPU

Workshop Hakim Hukum Persaingan Usaha

K

PPU bekerjasama
s a m a
d e n g a n
Mahkamah Agung RI
menyelenggarakan Workshop
Hakim se-Provinsi Sumatera
Selatan dengan tema ‘Hukum
Persaingan Usaha’ di Palembang,
3 -5 Juli 2012. Workshop ini
bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman mengenai prinsipprinsip dan implementasi hukum
persaingan sebagaimana yang
diatur dalam UU Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat.
Mengawali rangkaian
Workshop Hakim ini, Ketua
KPPU, Ir. H. Tadjuddin Noer
Said memberikan sambutan yang
menekankan bahwa persaingan
usaha merupakan aspek penting
dalam perekonomian Indonesia.
Telah banyak manfaat yang
dirasakan masyarakat dengan
ditegakkannya hukum
persaingan dan advokasi
persaingan usaha. Salah satunya
di bidang telekomunikasi dan
penerbangan.

24

Oleh karena itu dalam
menjalankan tugas dan
kewenangannya, KPPU sebagai
penegak hukum persaingan
tidak dapat dipisahkan dari
kerjasama dan kesepahaman
penegak hukum lain khususnya
lembaga Peradilan yang menjadi
lembaga pemeriksa keberatan
dan kasasi bahkan eksekusi atas
putusan KPPU.
Tadjuddin juga memberikan
apresiasi yang tinggi kepada
pengadilan dan Mahkamah
Agung yang telah memberikan

putusan secara adil yang tentu
saja secara sistematik menjadi
dorongan berharga bagi KPPU
untuk terus menjalankan tugas
dalam membangun terciptanya
persaingan usaha yang sehat
demi kesejahteraan rakyat.
Sambutan kedua sekaligus
pembuka acara disampaikan
oleh Ketua Muda Perdata
Khusus Mahkamah Agung
RI, Dr. Mohammad Saleh,
SH, MH. Mohammad Saleh
menyampaikan pentingnya
Workshop Hakim ini dalam
meningkatakan kompetensi
dan pemahaman Hakim dalam
bidang persaingan usaha.
Pada presentasi pertama Dr.
Mohammad Saleh, SH, MH.
bertindak sebagai narasumber
dan dimoderatori oleh Ahmad
Junaidi (Kepala Biro Humas dan
Hukum KPPU). Mohammad
Saleh pada kesempatan tersebut
menyampaikan materi tentang
Peraturan Mahkamah Agung No
3 Tahun 2005 yang dibuat untuk
melengkapi UU Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat, khususnya dalam
hukum acara keberatan. [yba]

Edisi 35  2012

HIGHLIGHT

KPPU: Buffer Stock Kedelai Diperlukan

K

enaikan harga kedelai
di pasaran dalam dua
minggu terakhir telah
memberi dampak yang sangat
signifikan bagi para pengrajin
tahu tempe di seluruh Indonesia.
Selain mayoritas pengrajin masuk
dalam kategori usaha kecil dan
perumahan yang memiliki
modal kecil dan sensitif terhadap
kenaikan harga, serapan tenaga
kerja dalam industri ini terbilang
tidak sedikit. Fenomena kenaikan harga kedelai seperti
yang terjadi akhir ini merupakan kondisi ulangan yang
pernah terjadi pada tahun 2007-2008 ketika itu, harga
CIF kedelai kuning dari Amerika menyentuh USD 600
dan harga jual di gudang importir Rp 6250/ton yang
tentu saja sangat berpengaruh terhadap harga kedelai
dalam negeri saat itu.
Kebutuhan terhadap kedelai di Indonesia setiap tahun
mengalami peningkatan tercatat kebutuhan kedelai tahun
2012 sebesar 2,2 juta ton dibandingkan kebutuhan tahun
2011 sebesar 2,16 juta ton. Dari kebutuhan tersebut
rata-rata yang mampu dipenuhi oleh kebutuhan dalam
negeri sekitar 25-30 persen di mana sisanya diperoleh dari
berbagai negara melalui mekanisme impor. Berdasarkan
data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2011 produksi
kedelai lokal hanya sebesar 851.286 ton atau 29% dari
total kebutuhan, sehingga Indonesia harus mengimpor
kedelai sebanyak 2.087.986 ton untuk memenuhi 71%
kebutuhan kedelai dalam negeri. Dengan demikian
ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor sangat
besar yang sangat berpengaruh terhadap fluktuasi harga.
Merujuk pada data KPPU pada tahun 2008, struktur
pasar importasi kedelai ini dalam perspektif ilmu ekonomi
bersifat pasar oligopolistik dengan indikasi bahwa
74,66% pasokan kedelai ke dalam negeri yang dilakukan
oleh importir dikuasai oleh 2 pelaku usaha yaitu PT Cargill
Indonesia dan PT Gerbang Cahaya Utama (GCU). Pada
saat itu KPPU menduga terjadi pengaturan pasokan oleh
kedua perusahaan tersebut namun setelah dilakukan
penyelidikan lebih lanjut indikasi dugaan kartel ini tidak
kuat karena pola pergerakan harga penjualan diantara
kedua pelaku pasar tidak memiliki pola keteraturan dan
fluktuatif, demikian juga dengan volume importasinya.
Di samping itu, kebijakan pasar kedelai nasional tidak
menghambat pelaku usaha lain untuk masuk pasar.
Mencermati kenaikan harga kedelai dalam dua
minggu ini yang membuat sejumlah pengrajin tahu
tempe menghentikan produksinya KPPU menduga
bahwa terdapat kondisi yang sama seperti yang
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terjadi pada tahun 2008. Untuk
ini, KPPU sedang melakukan
langkah-langkah pengawasan
terhadap pola pergerakan harga
yang terjadi di pasar kedelai
nasional, terutama di basisbasis konsumen kedelai impor
yang hampir 78 persennya
terkonsentrasi di 5 provinsi
yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat,
Jawa Timur, Daerah Istimewa
Dokumentasi KPPU Yogya dan Bali.
Mengingat tingginya kebutuhan kedelai dan
besarnya ketergantungan terhadap kedelai impor, maka
kebijakan pasar pemerintah tetap harus memberikan
kesempatan (market access) kepada pelaku usaha
untuk memasuki pasar seperti yang diterapkan saat
ini sehingga mekanisme persaingan yang sehat tetap
dapat terjamin. Namun demikian diperlukan langkah
atau kebijakan fundamental agar persoalan kenaikan
harga kedelai (yang tidak terjangkau masyarakat) ini
tidak terulang dan dapat diantisipasi. KPPU menilai
pentingnya kebijakan pasar yang menyeluruh pada
pasar pasokan kedelai untuk kebutuhan domestik
melalui langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menerapkan sistem Buffer Stock kedelai yang dikontrol
penuh oleh pemerintah untuk mengantisipasi sekaligus
melakukan minimalisasi gejolak harga komoditas
seperti halnya kedelai. KPPU percaya pemerintah secara
teknis memiliki kemampuan untuk memproyeksikan
terjadinya penurunan pasokan kedelai di pasar
dunia seperti yang terjadi saat ini. Mengingat jangka
waktu proses order dan pengiriman kedelai ratarata memakan waktu sampai dengan 3 bulan, maka
proyeksi tersebut setidaknya dapat dijadikan dasar
bagi lembaga Buffer Stock ini untuk mulai melakukan
penyediaan pasokan kedelai sebagai langkah antisipatif.
Apabila gejolak harga kedelai memang terjadi seperti
yang diproyeksikan, maka lembaga Buffer Stock
pemerintah ini telah siap dengan persediaan kedelai
untuk memenuhi kebutuhan dengan penetapan harga
sesuai dengan harga perolehannya;
2. Meningkatkan produksi kedelai dalam negeri untuk
mengurangi tingginya tingkat ketergantungan terhadap
kedelai impor. Karena itu perlu ada kebijakan teknis
peningkatan produksi kedelai nasional. Keberhasilan
pencanangan program Intensifikasi Khusus (Insus)
kedelai pada tahun 1982 perlu dipertimbangkan untuk
kembali dicanangkan. Keberhasilan kebijakan teknis
ini sangat strategis untuk meminimalisasi dampak dari
perilaku pasar yang bersifat oligopolistik. n
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Peran KPPU (KPD Balikpapan)

dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Evaluasi
Kebijakan Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah
Ero Sukmajaya

S

ejak diberlakukannya
era otonomi daerah —
UU Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan UU Nomor
33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat
dan Daerah—, Daerah
Tingkat II (Kabupaten/
Kota) memiliki kewenangan
yang besar untuk mengatur
pemerintahan di daerah.
Otonomi daerah dapat diartikan sebagai
kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan
daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus
memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daerah
(Kabupaten) yang memiliki potensi kekayaan

Salah satu tugas KPPU adalah
memberikan saran dan pertimbangan
terhadap kebijakan Pemerintah yang
berkaitan dengan praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat.
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alam yang melimpah
tentunya akan lebih
mudah untuk memperoleh
sumber pembiayaan
daerah, sehingga otonomi
daerah ini memang
bermanfaat bagi daerah
dan menguntungkan
daerah. Akan lain halnya
bagi daerah yang tidak
memiliki sumber kekayaan
alam melimpah (Kota),
potensi pendapatan daerah
dapat diperoleh dari hasil pajak dan retribusi daerah
maupun dari Perusda yang dimiliki. Sehingga tidak
menutup kemungkinan era otonomi daerah ini
dapat dijadikan daerah sebagai ajang memperoleh
pendapatan dengan ‘memaksimalkan’ perusahaanperusahaan daerah yang dimiliki.
Ketika terdapat perusahaan daerah (atas ‘izin’
regulasi daerah setempat) melakukan tindakan
yang mengarah pada praktek monopoli, maka
disinilah KPPU dapat masuk melalui kegiatan
Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Setempat.
Dalam pelaksanaan Evaluasi Kebijakan
Pemerintah Daerah terhadap regulasi yang tidak
pro persaingan ini tentunya KPPU akan berhadapan
dengan Pemerintah daerah setempat disamping
Perusahaan Daerah tersebut. Sebagai pelaku usaha
yang diizinkan daerah, Perusda memang dituntut
untuk menghasilkan laba bagi daerah disamping
dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik
bagi masyarakat. Permasalahan dapat muncul
ketika Perusahaan Daerah diberi ‘fasilitas’ untuk
memperoleh pendapatan dengan ‘regulasi’ yang
tidak sesuai peruntukannya, Perusda tersebut
menetapkan tarif yang sifatnya progressif atas
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KOLOM
dasar regulasi yang dibuat oleh daerah tersebut.
Upaya KPD Balikpapan (KPPU) dalam
melakukan Evaluasi Kebijakan Pemerintah
Daerah mereka (Perusda) anggap sebagai tindakan
yang tidak berdasar. Hal ini bisa terjadi karena
upaya KPPU dalam mengevaluasi regulasi daerah,
mereka (Perusda atau Pemda) anggap sebagai
tindakan yang dapat mengurangi pendapatan dari
Perusahaan Daerah tersebut. Kondisi yang semacam
ini merupakan salah satu tantangan yang dihadapi
KPD dalam menghadapi stakeholder di daerah.
Terkait dengan kondisi tersebut, tentunya KPD
Balikpapan yang melakukan kegiatan berdasarkan
pedoman dalam UU No.5/1999 dan Peraturan
Komisi tidak akan menurunkan semangatnya untuk
menegakkan hukum persaingan usaha di daerah.
Hal lain yang dapat dilakukan terkait kegiatan
Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah adalah
mengidentifikasi permasalahan ekonomi daerah
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yang belum diatur oleh regulasi setempat. Permasalah
ekonomi di Kalimantan biasa muncul ketika terjadi
kelangkaan atau tingginya harga suatu komoditi
yang mayoritas didatangkan dari luar pulau.
Terkait hal ini, atas persetujuan Komisi, KPD
dapat melakukan kegiatan Evaluasi Kebijakan
Pemerintah yang outputnya ditujukan untuk
dibuatkannya suatu regulasi yang menjamin
adanya persaingan usaha yang sehat di suatu
daerah (Kabupaten/kota atau Provinsi). n

Ero Sukmajaya, SE.
Staf Senior
KPPU KPD Balikpapan
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AKTIFITAS KPD
KPD Medan
KPD Batam

KPD Balikpapan
KPD Manado

KPD Makassar
KPD Surabaya

KPD Medan

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.

Kegiatan Audiensi dengan Badan Pusat
Statistik Provinsi Sumatera Utara

K

PD Medan menjalin silaturahmi dan komunikasi
dengan media massa yang ada di kota Medan dalam
rangka mensosialisasikan UU No. 5 tahun 1999
kepada masyarakat. KPD Medan sadar akan kekuatan
media dalam menyebarkan informasi dan sekaligus
sebagai salah satu otoritas sosial yang berpengaruh dalam
membentuk sikap dan norma sosial suatu masyarakat.
Sebagai wujud nyata, KPD Medan melakukan media
visit ke beberapa media massa seperti Harian Tribun,
Harian Waspada, Harian Sinar Indonesia Baru, Harian
Batak Pos, Harian Sumut Pos, Harian Medan Bisnis dan
Harian Analisa. Melalui kegiatan ini diharapkan antara
KPPU KPD Medan dengan media massa saling bersinergi
dalam mewartakan tentang UU No. 5 tahun 1999 dan
keberadaan lembaga KPPU sendiri.
Dengan sinergi tersebut, diharapkan masyarakat
dan pelaku usaha akan semakin paham bahwasanya di
Indonesia terdapat sebuah regulasi dan lembaga yang
memberikan jaminan kepastian kesempatan berusaha yang
sama bagi semua pelaku usaha besar, menengah dan kecil.
Terbentuknya sebuah sistem persaingan usaha
yang bebas dan adil, dimana terdapat kepastian
kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku
usaha dan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan
ekonomi tidak akan terlepas dari peranan media yang
memiliki kekuatan tersendiri yang secara unik bisa
mempengaruhi pola pikir dan kebudayaan di sebuah
negara. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh
Komisioner
KPPU RI,
Benny Pasaribu
dalam audiensi
dengan Harian
Medan Bisnis
pada Jumat 27
Juni 2012. n
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Foto-foto: Dokumentasi KPPU

Kegiatan Audiensi dengan Media

K

PD Medan melakukan audiensi dengan BPS
Provinsi Sumatera Utara pada Senin (14/05). Hal
ini sehubungan dengan praktek di lapangan, KPPU
kerap memperoleh data terkait penguasaan pangsa pasar
oleh pelaku usaha pada sektor usaha tertentu. Informasi
ini penting bagi KPPU dalam rangka melaksanakan tugas
pengawasannya terhadap pelaku usaha yang memiliki
posisi dominan di pasar mengingat pada umumnya
pelaku usaha yang memiliki posisi dominan cenderung
melakukan praktek monopoli untuk mendapatkan
supernormal profit seperti kartel, price fixing, resale price
maintenance, alokasi pasar dan sebagainya.
Selain itu juga untuk mensosialisasikan kepada BPS
agar pada proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
di lingkungan BPS, selain memperhatikan Perpres No. 54
Tahun 2010 juga memperhatikan UU No. 5 Tahun 1999.
Apabila dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa, panitia mendapatkan keluhan dari peserta lelang
seperti persyaratan lelang yang dianggap membatasi
jumlah peserta lelang atau adanya persaingan semu yang
dilakukan peserta lelang, panitia dapat berkonsultasi
dengan KPD Medan untuk menghindari terjadinya
pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPS Provinsi
Sumatera Utara Dr. Suharno, Msi mengatakan bahwa
pada prinsipnya BPS akan membantu KPPU dalam
menegakkan UU No. 5 Tahun 1999 sepanjang tidak
melanggar undang-undang khususnya undang-undang
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tentang BPS sendiri. Beliau menjelaskan bahwa dalam
UU No. 16 Tahun 2007 tentang Statistik disebutkan
BPS berkewajiban untuk menjaga confidential ray dari
responden baik rumah tangga, perusahaan dan atau
pihak lain. Kerahasiaan data harus dijaga sehingga BPS
tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan data individu
bahkan staf BPS sendiri dilarang untuk menberitahukan
perihal data BPS ke pihak luar. n

KPD Surabaya

Dari audiensi tersebut diperoleh informasi
diantaranya adalah bahwa dalam satu tahun rata-rata
terdapat 7000 perkara pidana, 71500 perkara pidana
dan 75000 permohonan yang masuk ke Pengadilan
Negeri Surabaya. n

Sosialisasi Persaingan Usaha di Jember

Audiensi dengan Pengadilan Negeri
Surabaya

D

alam rangka membangun hubungan
kelembagaan dan menjalin koordinasi yang
baik terkait kegiatan litigasi atas upaya
keberatan yang dilakukan atas putusan KPPU, pada
tanggal 16 Mei 2012 KPD Surabaya telah melakukan
audiensi dengan Pengadilan Negeri Surabaya yang
dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Heru
Pramono selaku Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
yang didampingi oleh Ramli selaku Panitera Sekretaris.
Pada kesempatan tersebut diperoleh keterangan
diantaranya adalah terdapat beberapa upaya keberatan
atas putusan KPPU di Pengadilan Negeri Surabaya, antara
lain Putusan KPPU No. 9/KPPU-I/2011 mengenai Dugaan
Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam
Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja
di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009,
Putusan KPPU No. 10/KPPU/L/2011 mengenai Tender
Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum
Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Utara
Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 dan
Putusan KPPU No. 11/KPPU-L/2011 mengenai Dugaan
Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 berkaitan dengan Lelang Jasa Pelayanan Teknik
Pola 3 Tahun 2011-2012 Zona I (UPJ Jember Kota,
UPJ Kalisat, UPJ Ambulu) Zona II (UPJ Tanggul, UPJ
Kencong, UPJ Rambipuji), Zona III (UPJ Lumajang, UPJ
Klakah, UPJ Tempeh) di PT.PLN (Persero) APJ Jember
Tahun Anggaran 2010.
Dia berharap program pelatihan persaingan usaha bagi
para hakim harap lebih dikembangkan karena hakim yang
telah berpengalaman
dalam menangani
perkara persaingan
usaha biasanya
membagikan
ilmunya kepada
hakim-hakim yang
lain.
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P

ada tanggal 24 Mei 2012, KPD Surabaya
menyelenggarakan Sosialisasi Persaingan Usaha di
Jember, Jawa Timur, dengan tajuk “Penyusunan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Hukum
Persaingan Usaha”. Seminar ini diikuti oleh Pemerintah
Kabupaten Jember, Pemerintah Kabupaten Situbondo,
Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dan Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi, DPRD Kabupaten Jember,
DPRD Kabupaten Situbondo, DPRD Kabupaten
Bondowoso, DPRD Kabupaten Banyuwangi, instansiinstansi Pemerintah di ex-Karesidenan Besuki, akademisi,
KADIN dan para jurnalis.
Sambutan disampaikan oleh Dedie S. Martadisastra
(Komisioner KPPU) dan sambutan kedua oleh Joko
Santosa (Kepala Bagian Pemerintah Kabupaten
Jember), yang sekaligus membuka acara seminar dan
dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi
oleh Pembicara.
Presentasi pertama disampaikan oleh Dedie S.
Martadisastra yang menyampaikan tujuan dan manfaat
Undang-Undang No 5 Tahun 1999, yang salah satunya
untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan
upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. KPPU
bisa dikatakan sebagai lembaga superbody karena
semua fungsi lembaga dari penasehat kebijakan,
pemeriksaan sampai dengan pemutusan perkara ada
di Undang-Undang No 5/1999. Dalam kesempatan ini
disampaikan pentingnya kerjasama dan sinergi dengan
berbagai pihak, baik pelaku usaha maupun pemerintah
guna penegakan hukum dan internalisasi nilai-nilai
persaingan usaha yang sehat.
Presentasi berikutnya oleh Hadi Sasmito (Kasubbag
Pengendalian Bagian Perencanaan Pemerintah
Kabupaten Jember) dengan materi tentang
”E-procurement Sebuah Solusi Dalam Menciptakan
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Iklim Pengadaan Barang/Jasa Dalam Mencegah
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.
Hadi Sasmito menyampaikan bahwa Peningkatan
kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung
dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan
oleh pemerintah adalah dengan membentuk Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.
Seminar ini dilanjutkan dengan silaturahmi dan
ramah tamah antara KPPU dengan para pejabat
pemerintahan di daerah ex-karesidenan Besuki berserta
para akademisi dan jurnalis yang hadir. n

KPD Makassar
Pertemuan dengan Kepolisian Resor
Mamuju

K

PD Makassar telah menindaklanjuti MOU
KPPU-POLRI dengan melakukan audiensi dengan
Kepolisian Resor Mamuju untuk keperluan
bantuan pengamanan persidangan (15/5).
KPD Makassar yang diwakili Abdul Hakim Pasaribu
(Kepala KPD Makassar) beserta staf telah diterima oleh
AKBP Abdul Rasyid (Wakapolres) didampingi oleh
AIPTU Muhammad Erwin selaku Kepala Satuan Serse,
bertempat di Kantor Kepolisian Resort Mamuju.
Maksud dan tujuan audiensi untuk menindaklanjuti
Nota Kesepahaman KPPU dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia tentang Kerja Sama dan Koordinasi
dalam Penanganan Perkara Dugaan Praktek Monopoli
dan persaingan Usaha Tidak Sehat.
Dalam nota kesepahaman tersebut dijelaskan bahwa
ruang lingkup kerja sama meliputi bidang pembinaan,
operasional, dan tukar menukar informasi. Dalam bidang
operasional, untuk menjalin kerjasama terkait dengan
adanya proses Pemeriksaan Lanjutan Perkara Dugaan
Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Bibit Kakao
Somatic Embriogenesis Provinsi Sulawesi Barat. n
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Audiensi KPPU dengan Kepolisian
Daerah Sulawesi Selatan dan Barat

D

alam rangka menindaklanjuti nota
kesepahaman KPPU-POLRI tentang Kerjasama
dan Koordinasi dalam Penanganan Perkara
Dugaan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, KPPU melakukan audiensi dengan Kepolisian
Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Polda Sulselbar),
pada tanggal 14 Juni 2012.
Dalam audiensi tersebut, KPPU diwakili oleh
Mohammad Reza (Kepala Biro Investigasi KPPU),
Abdul Hakim Pasaribu (Kepala KPD Makassar), Verry
Iskandar (Kepala Bagian Penyelidikan), Siswanto
(Kepala Bagian Eksekusi), Maduseno Dewobroto
(Kepala Bagian Persidangan Majelis), serta didampingi
Badan Reserse Kriminal POLRI, diwakili oleh AKBP
Rusharyanto (Kanit I Subdit Indag Dit. Tipideksus).
Audiensi diterima langsung oleh oleh AKBP Turman
S. Siregar, selaku Wakil Direktur Reskrimsus, beserta
jajaran pimpinan pada Direktorat Reserse Kriminal
Khusus, bertempat di Kantor Polda Sulselbar.
Dalam audiensi tersebut, Mohammad Reza
menjelaskan tentang UU No. 5/1999 dan tugas dan
kewenangan KPPU. Mohammad Reza menyatakan
dengan adanya Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama
dan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Dugaan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
dapat terjalin hubungan antara 2 (dua) lembaga yang
meliputi; (a) Pembinaan, (b) Operasional dan (c) Tukar
menukar informasi.
Penjelasan berikutnya disampaikan oleh AKBP
Rusharyanto, yang menjelaskan bahwa kewenangan
yang dimiliki oleh KPPU tidak selengkap penegak
hukum lainnya seperti Kepolisian, namun untuk
kepentingan penegakan hukum persaingan usaha,
UU No. 5/1999 memberikan jalan bagi KPPU untuk
bekerja sama dengan Penyidik. Tujuan dari Nota
Kesepahaman ini untuk menunjang efektivitas dan
efisiensi penanganan perkara dugaan praktik monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan tugas
dan kewenangan masing-masing pihak. n
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Public Hearing Distribusi Gula

D

alam rangka menindaklanjuti hasil
Monitoring Pemasaran dan Distribusi Gula
Rafinasi di Wilayah Kerja KPD Makassar
Tahun 2011, KPPU melalui KPD Makassar telah
melaksanakan Public Hearing dengan tema
“Distribusi Gula Kristal Putih dan Gula Rafinasi
di Kawasan Timur Indonesia” bertempat di Hotel
Imperial Aryaduta, Makassar (25/6).
Narasumber dari kegiatan tersebut adalah Faiz
Ahmad (Direktur Industri Makanan dan Hasil
Perikanan Kemenperin), Hadi Basalamah (Kepala
Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag
Provinsi Sulawesi Selatan), dan Erwin Syahril
(Komisioner KPPU) dengan didampingi oleh
Taufik Ahmad (Kepala Biro Merger) dan Abdul
Hakim Pasaribu (Kepala KPD Makassar).
Sesi pertama dalam kegiatan ini adalah
pemaparan yang disampaikan oleh Taufik Ahmad
yang menyampaikan konsep kebijakan yang di
sisi hulu selalu mengusahakan sama tidak boleh
melebihi permintaan berakibat mekanisme tata
niaga gula hanyalah proses mendistribusikan gula
sesuai permintaan dari produsen ke konsumen.
Mekanisme distribusi yang digunakan adalah
mekanisme pasar, padahal pasokan sepenuhnya
ada di tangan pelaku usaha yang cenderung
oligopolistik. Akibatnya dapat dipredikasi,
para pelaku usaha gula memiliki kekuatan yang
dominan untuk mendistorsi pasar.
Sesi kedua, Faiz Ahmad menyampaikan bahwa
kenaikan harga gula juga merupakan kontribusi
dari pengetatan impor gula sebagai akibat
penyalahgunaan wewenang impor gula rafinasi
yang merembes ke pasaran konsumen akhir. Hal
ini baru berdampak pada kesediaan pasokan gula
nasional yang pada akhirnya ikut menyumbang
peran dalam gejolak kenaikan harga gula nasional.
Sesi selanjutnya, mewakili Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan, Hadi Basalamah menyampaikan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengakui
tidak dapat melakukan intervensi harga gula yang
berasal dari luar daerahnya. Sehingga harga gula
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pada konsumen akhir terjadi karena pendekatan
bussines to bussines semata.
Menutup kegiatan tersebut, Erwin Syahril
menyampaikan kesimpulan bahwa penelitian yang
dilakukan KPPU menunjukkan bahwa Gula Rafinasi
paling banyak merembes ke pasar di Kawasan
Timur Indonesia. Kebijakan Importasi Gula Rafinasi
mengindikasikan kurang mempertimbangkan
wilayah Indonesia yang luas, sehingga melupakan
beberapa pintu masuk impor di Kawasan Timur
Indonesia. Demikian halnya dengan Kebijakan Tata
Niaga Impor Gula yang cenderung memberikan
keberpihakan kepada pihak-pihak tertentu. Oleh
karena itu, disarankan untuk segera membiarkan
Gula Rafinasi diperjualbelikan di pasar konsumsi
hingga tercipta suatu keseimbangan umum antara
Petani Tebu dan Industri Rumah Tangga. n

KPD Balikpapan
Media Visit KPD Balikpapan
ke Tribun Kaltim

T

ribun Kaltim selama beberapa tahun
ini selalu menyampaikan berita tentang
kegiatan KPPU baik kegiatan yang
dilakukan pusat maupun kegiatan yang dilakukan
oleh KPD Balikpapan. Dengan telah terjalinnya
kerjasama Tribun Kaltim dengan KPPU selama
itu, KPD Balikpapan berusaha menjaga agar
kerjasama sudah terjalin tersebut dapat mebawa
dampak yang baik bagi KPPU dan Tribun Kaltim
kedepannya.
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Tanggal 8 Mei 2012 lalu, Tribun Kaltim
berulang tahun yang ke-9, KPD KPPU Balikpapan
sebagai tamu kedua yang datang ke acara open
house Tribun Kaltim rombongan dipimpin oleh
Kepala KPD Balikpapan Anang Triyono dengan
membawa tumpeng spesial dan plakat diserahkan
kepada Pemred Tribun Kaltim, Ahmad Subechi.
Selain itu, kado spesial dari KPPU untuk Basir,
wartawan yang kerap meliput kegiatan KPPU
Kalimantan baik soal kasus yang sedang ditangani
maupun persidangannya.
Dalam kesempatan tersebut, kepala KPD
Balikpapan mengucapkan Selamat Ulang Tahun
ke-9 Makin Cerdas, Independen dan tetap
kredibel. n

Forum Jurnalis dan Ramah Tamah
Ketua KPPU dengan Media Massa
di Kota Balikpapan

M

asih dalam suasana memperingati HUT
KPPU, tanggal 14 Juni 2012 lalu KPD
Balikpapan menerima kedatangan
Ketua KPPU RI, Ir Tadjuddin Noor Said, Sekretaris
Jenderal KPPU Lilik Gani, Kabag Kerjasama
Kelembagaan dan Publikasi, Ahmad Kaylani.

Kedatangan rombongan tersebut adalah untuk
menyelenggarakan kegiatan forum jurnalis dan
ramah tamah Ketua KPPU dengan para media
massa lokal di wilayah kerja KPD Balikpapan.
Kegiatan tersebut digelar di Hotel Novotel
Balikpapan sebagai upaya meningkatkan kerjasama
dengan para media massa khususnya di Balikpapan.
Hadir pada kegiatan tersebut adalah perwakilanperwakilan media TV Nasional, seperti kontributor
RCTI, Trans7, TVOne, TVRI, MetroTV dan
KompasTV di Balikpapan serta beberapa perwakilan
media surat kabar harian yaitu Tribun Kaltim,
Kaltim Post, Kompas, Bisnis Indonesia. Dan media
eletronik seperti Smart FM, IDC FM dan C-Radio.
Sebagai tindak lanjut dari ramah tamah
tersebut, C-Radio 94.6 FM Balikpapan meminta
Ketua KPPU bersedia meluangkan waktu untuk
dapat menjadi pembicara di satu acara programnya
yaitu di acara talk show “Listening Economic”. n

Audiensi KPD Balikpapan dengan
Kapolres Berau

D

alam audiensi ke Polres Berau, KPD
Balikpapan disambut oleh Kasat Reskrim
Kepolisian Resor Berau, AKP Yogi
Hardiman, selaku penerima disposisi dari
Kepala Kepolisian Resor Berau dalam kegiatan
audiensi ini. Sebagai pembahasan inti seperti yang
disampaikan dalam Surat Permohonan Audiensi
bernomor 058/SJ/KPD.BPN/VI/2012 dari KPD
Balikpapan ke Kepolisian Resor Berau, Tim KPD
Balikpapan meminta ijin untuk dapat melakukan
penyelidikan dengan 4 (empat) saksi yang terkait
dalam Penyelidikan Nomor 11/Lid-L/IV/2012
pada tanggal 21 Juni 2012 yang akan dimulai
pada pukul 09.00 WITA sampai selesai di Kantor
Polres Berau.
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Selain itu, dalam kegiatan audiensi ini Tim
KPD Balikpapan juga mensosialisasikan Nota
Kesepahaman antara Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 002/MOU/K/X/2010 – Nomor
B/22/X/2010 tentang Kerjasama dan Koordinasi
dalam Penanganan Perkara Dugaan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Sampai sejauh ini kerjasama yang dilakukan antara
KPPU dan Kepolisian telah banyak dilakukan,
diantaranya seperti pengembangan pelatihan
penyelidikan bagi investigator KPPU, bantuan
dalam menghadirkan Terlapor/Saksi, pelimpahan
dokumen-dokumen laporan yang masuk ke KPPU
dimana terdapat tindak pidana persaingan di
dalamnya, bantuan untuk pengamanan Sidang
Majelis Komisi, dan tukar menukar informasi
terkait dengan laporan atau penyeldikan yang
sedang di proses di KPPU.
Berdasarkan hasil diskusi diatas, AKP Yogi
Hardiman menyambut baik kerjasama antara
KPPU dan pihak Kepolisian serta mempersilahkan
Tim Penyelidikan untuk melakukan penyelidikan
di salah satu ruangan Polres Berau, khususnya di
ruangan Kanit Tipiter. n

KPD Batam
Jamuan Forum Jurnalis

K

PPU melakukan jamuan, forum jurnalis,
serta ramah tamah bersama dengan
media massa. Jamuan, forum jurnalis,
serta ramah tamah bersama dengan media massa
diselenggarakan pada hari Kamis, 10 Mei 2012,
bertempat di Hotel Premiere, Pekanbaru, Provinsi
Riau. Bertindak selaku narasumber dari KPPU
adalah Tadjuddin Noer Said (Ketua KPPU),
Ahmad Junaidi (Kepala Biro Humas dan Hukum)
dan Ahmad Kaylani (Kepala Bagian Kerjasama
dan Kelembagaan Publikasi) selaku moderator.
Undangan yang hadir merupakan perwakilan
pihak media cetak yang beredar di Pekanbaru
serta stasiun-stasiun televisi yang memiliki siaran
di Pekanbaru. Kegiatan dimulai pada pukul 10.00
s/d selesai. Dimulai dengan sambutan, presentasi
dari masing-masing narasumber, diskusi dan
dilanjutkan dengan makan siang bersama. n
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Audiensi dengan Sekretariat Daerah
dan Dinas Bina Marga Pemerintah
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

P

ada tanggal 15 Mei 2012, KPD Batam
melakukan kegiatan audiensi dengan
Sekretariat Daerah dan Dinas Bina Marga
Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
Pada pokoknya audiensi dengan Sekretariat
Daerah dan Dinas Bina Marga Pemerintah
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau adalah
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. n

KPD Manado
Audiensi dengan Media Massa
Tribun Manado

T

anggal 14 Mei 2012, KPD Manado
mengunjungi harian Tribun Manado yang
diwakili oleh Kepala Kantor dan Staf. Pada
kesempatan tersebut, KPD Manado diterima oleh
Pemimpin Redaksi Tribun Manado, Ribut Raharjo
dan Kordinator Liputan, Charles IK.
Pada kesempatan audiensi tersebut, terjalin
diskusi interkatif antara kedua belah pihak. Harian
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Tribun Manado menganggap baik dengan adanya
perwakilan di Manado, sehingga antara KPPU
dengan Tribun Manado dapat bersinergi dalam
mengawal perekonomian Sulut sesuai dengan
tupoksi masing-masing.
Di lain pihak, KPD Manado beranggapan
bahwa sinergisitas antara KPPU dengan harian
lokal sangat diperlukan guna menjembatani
wewenang KPPU dengan masyarakat luas melalui
harian Tribun Manado, seperti yang disampaikan
oleh Ramli Simanjuntak. n

Audiensi Dengan Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Papua Barat

P

ada tanggal 21 Mei 2012, KPD Manado
berdiskusi Disperindag Provinsi Papua Barat
terkait dengan Kajian gula rafinasi serta
kebijakan industri rumput laut. Pada kesempatan
tersebut KPD Manado diwakilkan oleh Kepala
Kantor Ramli Simanjuntak beserta segenap staf
KPD Manado
Disperindag sendiri wakilkan oleh Franzs
Djitmau selaku Kepala Dinas yang menyampaikan
bahwa Tahun 2012 Rumput Laut di Provinsi
ini ditetapkan sebagai komoditi unggulan yang
pengembangannya dipusatkan di 5 daerah
strategis yaitu Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Sorong, Kabupaten
Wandama dan Kabupaten Fak-Fak. Sejauh ini
kebijakan pemerintah daerah dalam dalam
mengatur industri dan perdagangan rumput
laut belum ada. Selain itu kebijakan Pemerintah
Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan
Perikanan yang belum banyak memperhatikan
pengembangan rumput laut khususnya dalam
bantuan pendanaan, ketidaklengkapan data dan
informasi pendukung perdagangan serta tata
niaga rumput laut menjadi beberapa kendala bagi
pengembangan industri rumput laut.
Ditambahkan bahwa Perdagangan gula di
Papua Barat merupakan salah satu komoditi yang
diawasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Hal itu ditunjukkan dengan adanya aturan yang
mengharuskan kepada pelaku usaha untuk memiliki
ijin atau rekomendasi dari kementerian perdagangan
dalam hal ini Direktorat Jenderal Perdagangan
dalam negeri yang kemudian diakui sebagai PGAPT
(Pedagang Gula Antar Pula Terdaftar). Disamping
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itudiharuskan adanya rekomendasi Gubernur bagi
pelaku usaha gula yang ingin masuk di Provinsi
Papua Barat. Adapun PGAPT di Manokwari hanya
ada 1 (satu) yaitu CV. Makmur Perkasa dan ada 3
(tiga) di Sorong yaitu CV. Tri Abadi, CV. Toko Bone
Indah dan CV. Mariat Utama, seperti dijelaskan
oleh Franzs. n

Diskusi dengan Universitas
Cendrawasih Papua

D

alam rangka internalisasi persaingan usaha,
KPPU beserta KPD Manado melakukan
diskusi dengan Universitas Cendrawasih
Papua pada tanggal 25 Mei 2012.
Pada kesempatan diskusi tersebut KPPU
diwakili oleh Anna Maria Tri Anggraeni
(Komisioner KPPU), Arnold Sihombing (Kepala
Bagian Hukum), Ramli Simanjuntak (Kepala KPD
Manado) beserta segenap staf KPPU. Adapun dari
Universitas Cendrawasih diwakilkan oleh segenap
pimpinan maupun dosen dari Fakultas Hukum dan
Fakultas Ekonomi.
Diskusi interaktif yang terjalin diantara kedua
belah pihak berkaitan dengan harga komoditi
yang mahal di Papua. Adapun mengenai tender
adalah pelaku usaha asli Papua yang tidak dapat
memperoleh kesempatan dan keadilan dalam
pelaksanaan pembangunan di Papua, seperti yang
diungkapkan oleh perwakilan dari Universitas
Cendrawasih Papua. n
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Taksi
T

ak ada kota besar tanpa taksi. Angkutan beroda
empat ini bahkan menjadi bagian tak terpisahkan
dari kehidupan kota. Wajar jika pertumbuhan taksi
mengikuti irama pertumbuhan ekonom kota. Semakin
banyak taksi, semakin bagus kondisi ekonomi warganya.
Lihat saja Jakarta. Ribuan taksi setiap hari menguasai
Jakarta. Dari kelas limosan hingga ‘argo kuda’ semua
tersedia. Beda dengan dulu 20 atau 30 tahun lalu. Selain
hanya segelintir harga juga hanya satu. Monopoli harga
terjadi. Namun kini warga punya banyak pilihan taksi
meski harga hanya dua. Satu berharga Rp 6000 sekali
buka. Lainnya Rp 5000 dengan nama batas bawah.
Banyak artis besar hidup dari taksi. Sebut saja
Rano Karno yang pernah menjadi supir taksi dalam
filmnya ”Taksi” yang dirilis tahun 1992. Artis kawakan
Hollywood, Jody Foster juga menjadi besar karena
taksi. Dalam filmnya yang dirilis tahun 1976, bahkan
telah melambungkan nama pemeran dalam film Anna
and The King, bersama Chow Yu fat. Dalam The Taxi
Driver, Jody bermain sangata apik. Taksi juga menjadi
tempat kehidupan Queen Latifa dengan judul yang
sama. Film hasil remake karya produser Lec BessonPenned, asal Perancis menunjukkan bahwa taksi adalah
kisah kehidupan.
Saat menjelang pemilu, supir taksi sering menjadi
objek untuk ditanya. ”Bapak akan pilih siapa?” Meski
kadang hanya untuk membunuh sepi, jawaban spontan
supir taksi dianggap mewakili suara rakyat kebanyakan.
Tidak sedikit yang berusaha membuka masa lalu supir.
Sebab tidak sedikit menjadi supir taksi adalah alternatif
saat ekonomi terpuruk. Kadang berdiskusi tentang
kehidupan saat penumpang tengah didera rasa galau.
Supir taksi menjadi tempat curhat saat tak ada lagi
orang bersedia mendengar keluah kesahnya.
Taksi memang bukan sekedar angkutan umum biasa. Ia
punya sejarahnya sendiri bahkan kadang menjadi
sebuah identitas. Adalah Nicolas Sauvage yang
memulai sejarah itu. Pria inilah yang pertama
kali menyewakan kudanya bagi banyak
warga. Paris di tahun 1840 bisa jadi
awal sejarah bagi ”dunia taksi”
yang terus tumbuh hingga saat
ini. Padahal undang-undang
tentang taksi —kuda yang
digunakan untuk angkutan
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Ahmad Kaylani
Pemimpin Redaksi KOMPETISI
pribadi di jalan raya— sudah disahkan tahun 1835 dengan
nama Hackney Carriage Act. Dari kehidupan inilah taksi
bisa menjadi tumbuh, menyebar dan bisa jadi menguasai.
Sebab pada akhirnya taksi adalah sebuah kegiatan bisnis.
Ini pula yang terjadi di Surabaya, Batam, Bali dan
sejumlah kota besar lain. Saat taksi muncul sebagai sekedar
kegiatan usaha dan bisnis. Ia muncul menjadi sosok yang
ingin besar dan menguasai bahkan mengendalikan. Tidak
aneh, taksi juga punya kelas dari skala banyak-tidaknya
armada yang dimiliki. Di sejumlah bandar udara, taksi
menjadi hanya milik merek tertentu. Atas nama sejarah
mereka merasa berhak menguasai wilayah atau pasar yang
cukup menguntungkan. Disinilah monopoli taksi terjadi.
Mereka tentu saja tidak sendiri. Pemerintah Kota yang
punya kekuasaan kadang tidak berdaya. Bahkan tidak
sedikit yang melakukan kerja sama.
Taksi sebagai sebuah entitas bisnis tentu juga punya
cerita tentang betapa kerasnya persaingan. Sebaliknya
mereka berusaha menggapai ”ruang monopoli” dengan
berbagai alasan. Persaingan dan monopoli sebenarnya
setipis kulit bawang. Sebab pemenang selalu memiliki
kekuatan untuk monopoli. Namun masalahnya apakah
cara memenangkan persaingan dilakukan dengan caracara etis dan beradab? Ini masalah lain. Taksi dalam
banyak hal memiliki kekuatan dan keinginan untuk
monopoli. Namun di mana? Kasus demo menolak
kehadiran ”si burung biru” alias Blue Bird di Bata, ada
dalam konteks ini.
Demikian juga kasus penolakan Blue Bird di Bali.
Ruang memang terbatas. Harus ada yang di luar atau
tidak boleh lagi ada yang masuk. Namun siapakah yang
berhak menentukan siapa yang berhak mengisi ruang?
Ini yang belum ditentukan. Yang pasti jika pemerintah
tidak memiliki hak untuk mengisi ruang tersebut maka
pasarlah yang menentukan. Jika pasar yang mengambil
peran, tinggal siapa yang kuat, efisien dan besarlah
yang akan bertahan. Di Batam dan Bali mungkin
masih harus jelas siapa yang berhak
mengatur siapa yang mengisi
ruang pasar angkutan yang
semakin membesar?
Pemerintah
daerah atau
pengusaha?
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