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Pengantar

LAHIRNYA UU No. 5/1999 merupakan pintu gerbang untuk menuju terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia, dalam rangka:
1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional
sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan
usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan
berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah,
dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang
ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Sejalan dengan itu, eksistensi KPPU sangat penting dan strategis sebagai
bagian dari upaya kita melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara wajib melindungi setiap warga negara, dengan tujuan
untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bahkan Pasal 33 UUD
1945 secara tegas menyatakan bahwa:
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
KPPU sebagai komisi negara yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan
UU No. 5/1999, dalam sewindu menjalankan tugasnya senantiasa berupaya
meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui rangkaian program dan kegiatan
yang terencana dan terukur, meliputi bidang pengkajian industri, pelaksanaan
evaluasi kebijakan, sosialisasi dan advokasi, pemberian saran dan pertimbangan, penegakan hukum, kerjasama dan koordinasi antarlembaga di dalam
dan luar negeri.
Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2008

5

6

Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2008

Seiring dengan upaya internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai persaingan usaha, terdapat pemahaman yang
meningkat dari pelaku usaha. Jumlah laporan dan pengaduan terhadap pelanggaran undang-undang ini juga
mulai meningkat. Sejumlah Putusan telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan dilaksanakan. Hal ini merupakan
bukti kuat atas tingginya dukungan pengadilan terhadap KPPU.
Beberapa keuntungan implementasi UU No. 5/1999 dan keberadaan KPPU telah dapat dirasakan oleh konsumen,
di antaranya semakin beragamnya pilihan atas produk dan jasa yang ditawarkan, baik dari segi harga maupun
kualitas pelayanannya.
Kebijakan persaingan usaha adalah fondasi awal yang harus dibangun dalam menggalakkan implementasi
hukum persaingan usaha. Selama delapan tahun masa berdirinya, KPPU membangun fondasi tersebut melalui
berbagai kegiatan harmonisasi kebijakan dengan pemerintah atau regulator sektoral melalui penyampaian saran
pada diskusi kebijakan. Secara umum, hasil yang diharapkan adalah terwujudnya kebijakan pemerintah yang
pro persaingan sehat (competition policy).
Kedepan, tantangan untuk meningkatkan kinerja KPPU akan lebih besar dan lebih fokus pada perubahan
perilaku ke arah lebih menyejahterakan rakyat, terutama di sektor-sektor strategis, berkonsentrasi tinggi, dan
menyangkut hajat hidup orang banyak. Menurut observasi kami, perilaku anti persaingan sehat oleh pelaku
usaha cenderung terjadi karena:
1. Peluang yang luas untuk melakukannya.
2. Peraturan oleh negara atau pemerintah yang kurang tegas melarang.
3. Mentalitas yang serakah (greedy).
4. Sosialisasi peraturan yang kurang.
5. Penegakan hukum yang tidak supreme.
Laporan tahun 2008 ini menjadi bagian dari pertanggungjawaban dan tekad KPPU dalam menyongsong babak
baru implementasi persaingan usaha.

Ketua,

Benny Pasaribu, Ph. D
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MELIHAT pada sejarah berdirinya, KPPU lahir dalam kondisi nasional yang
kurang mendukung untuk bersemainya iklim persaingan usaha yang sehat.
Struktur dan perilaku usaha pada awal masa pemberlakuan UU No. 5/1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang
menjadi dasar lahirnya Komisi ini, didominasi oleh konglomerasi dan praktek
monopoli yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati sehingga
mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh yang menyebabkan
ekonomi rakyat semakin terpinggirkan dan kemiskinan, kesenjangan serta
pengangguran semakin meningkat. Kondisi ini menimbulkan juga gap sosial
dan ekonomi antara konglomerat dengan pengusaha kecil, menengah, dan
sektor-sektor informal. Akibatnya, peluang usaha yang tercipta mengkondisikan
tidak semua lapisan pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan.
Menyikapi kondisi ini, rakyat berkeinginan untuk memperbaiki dan membangun kondisi ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 dalam
bentuk terbangunnya sistem ekonomi yang berkeadilan dengan prinsip
persaingan sehat.
KPPU sebagai sebuah lembaga pengawas, memandang bahwa kondisi perekonomian yang demikian dan harapan rakyat yang besar menjadi tantangan
tersendiri untuk membuktikan peran sertanya dalam mengembalikan
perekonomian yang berpihak pada rakyat. KPPU memanfaatkan harapan ini
untuk membuktikan independensinya yang terbebas dari segala bentuk
intervensi dari pihak manapun. Hal yang mutlak diperlukan untuk menjamin
efektifitas pengawasan praktek usaha di Indonesia.
KPPU mempertanggungjawabkan kinerjanya langsung kepada Presiden
dengan melaporkan hasil kerjanya kepada DPR. Pertanggungjawaban KPPU
tidak hanya sebatas kewajiban formal namun menyangkut pula pertanggungjawaban moral yang jauh lebih besar kepada rakyat Indonesia. Oleh sebab
itu, untuk mempertanggungjawabkan tugasnya, KPPU senantiasa
meningkatkan kemampuan internal dan berupaya memberikan kontribusi
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, KPPU tidak bekerja
semata-mata menjatuhkan hukuman dengan pengumpulan denda atau ganti
rugi sebanyak-banyaknya, namun lebih jauh berjuang untuk membentuk
iklim usaha yang sehat dan berkepastian hukum sehingga dapat menggerakkan
perekonomian secara lebih baik.
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Tantangan Kedepan
Dalam kiprahnya sebagai lembaga pengawas, KPPU menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukum
persaingan usaha. Kinerja ke depan yang diemban lembaga ini meliputi peningkatan kesadaran dan perubahan
perilaku usaha dan pengambil putusan dan peningkatan kinerja perekonomian berupa peningkatan kesejahteraan
rakyat (welfare improvement).
Dalam konteks ini, program prioritas 2009 adalah pada sektor-sektor strategis dengan indikator sebagai berikut:
1. Adanya fenomena kenaikan harga yang harus dibayar konsumen, dimana kenaikan tersebut dapat
dikategorikan tidak wajar (excessive).
2. Adanya kelangkaan atau hambatan dalam pasokan yang secara signifikan mengakibatkan instabilitas
kepada pasar.
3. Adanya praktek monopoli atau penyalahgunaan kekuatan pasar oleh pelaku usaha (terutama oleh BUMN/
BUMD).
4. Adanya alokasi lisensi atau konsesi (hak monopoli) dari pemerintah yang masih kurang transparan dan
melalui tender semu
Langkah-langkah KPPU merupakan rangkaian program dan kegiatan yang terencana dan terukur yang meliputi
bidang:
1. Pengkajian industri
2. Pelaksanaan evaluasi kebijakan
3. Sosialisasi dan advokasi
4. Pemberian saran dan pertimbangan
5. Penegakan hukum
6. Kerjasama dan koordinasi antarlembaga di dalam dan luar negeri
Upaya penegakan hukum dilakukan bukan dengan melalui jalan yang mulus dan tanpa hambatan, melainkan
melalui tanjakan terjal yang harus ditempuh, terlebih isu hukum persaingan usaha masih terbilang barang baru
di negeri ini. Selama delapan tahun ini, KPPU tergolong aktif melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tetapi
yang perlu dievaluasi secara singkat kali ini adalah dampak UU No. 5/1999 yang secara langsung maupun
tidak langsung telah dirasakan manfaatnya oleh dunia usaha dan masyarakat luas.
Dampak UU No. 5/1999 bagi masyarakat (konsumen) sangat dirasakan khususnya dalam tahun implementasi
persaingan usaha ini. Dengan adanya persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha, masyarakat mempunyai
posisi tawar yang jauh lebih baik. Dalam mengkonsumsi suatu produk, dengan adanya persaingan, maka akan
tersedia produk dengan kualitas terbaik, harga yang wajar dalam berbagai ragam pilihan. Tercatat, dampak dari
Putusan KPPU mengenai Kartel SMS adalah terhentinya kerugian konsumen yang terakumulasi selama 4 tahun
(2004-2008) sebesar Rp. 2.827.700.000.000,00 (Rp 2,8 triliun). Putusan tersebut berhasil memicu penurunan
tarif SMS sebesar 40-60% yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui efek peningkatan income saving. Di samping itu, sebagai bagian dari sanksi denda dan ganti rugi dalam rangka penegakan hukum,
terdapat potensi pendapatan negara sebesar Rp 738.958.324.146,00 (Rp 738 miliar) sementara anggaran
APBN yang terpakai adalah sebesar Rp 471.130.818.000,00 (Rp. 471 miliar).
Setelah mencatat sejumlah prestasi pada tahun 2008, masih banyak tantangan yang dihadapi KPPU untuk
mewujudkan visi dan misinya. KPPU berkomitmen untuk kian memantapkan kinerjanya. Permasalahan yang
hadir merupakan media untuk perbaikan diri. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa peningkatan dan
pembenahan internal KPPU. Penyempurnaan kode etik internal terus diupayakan. Pemantapan visi dan misi
KPPU juga dilakukan, dengan harapan tercipta integritas lembaga yang lebih kuat demi mengemban amanat
UU secara bersih dan berwibawa agar tercipta iklim persaingan usaha sehat yang pada akhirnya akan
menyejahterakan rakyat.
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Penguatan kelembagaan berhadapan dengan konstalasi struktur usaha oligopolis pada komoditas strategis dan
pencegahan praktek monopoli dari pelaku usaha yang terlibat didalamnya menggeser strategi implementasi
persaingan usaha menjadi lebih fokus pada praktek monopoli dari para pelaku usaha di sektor dan komoditas
yang strategis dan berkonsentrasi pasar yang tinggi. Hal ini menjadi prioritas dan agenda komisi pada masa
mendatang, sehingga peningkatan capacity building serta kemampuan analisa pendekatan ekonomi dalam
setiap produk hukumnya menjadi keharusan. Tekad ini telah dan akan dibuktikan sebagai sebuah babak baru
implementasi persaingan usaha yang sehat.
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PENEGAKAN hukum merupakan salah satu dari dua tugas utama KPPU.
Pada tahun ini putusan yang dikeluarkan KPPU berkaitan dengan kepemilikan
silang Temasek dalam bisnis jasa telekomunikasi serta kartel SMS yang
melibatkan sebagian besar operator telekomunikasi di Indonesia sempat
menyita perhatian publik. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum
persaingan usaha tidak melulu berkaitan dengan tender dan segala macam
prosesnya. Publik semakin menyadari hukum persaingan usaha adalah hukum
yang diterapkan bagi para pelaku usaha agar melakukan persaingan usaha
yang sehat, demi mencapai tujuan kesejahteraan rakyat.
Dalam bidang hukum persaingan usaha, kartel dianggap sebagai dosa terberat
pelaku usaha yang tidak saja merugikan konsumen tapi juga menciderai
alokasi efisiensi sumber daya nasional.
Dalam beberapa kasus kartel yang ditangani oleh KPPU, pelaku usaha mendasarkan perilaku kartelnya atas dasar untuk menstabilkan harga di pasar.
Ketidakstabilan harga dipicu oleh timbulnya perang harga diantara perusahaanperusahaan yang bersaing sehingga perusahaan-perusahaan tersebut berupaya
untuk mencapai kesepakatan harga, biasanya dalam bentuk kesepakatan
tarif minimal. Kesepakatan-kesepakatan ini pada umumnya terang-terangan
dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pelaku usaha yang
menyepakatinya. Pelaku usaha menghindari banting-bantingan harga yang
terjadi dengan dalih demi menyelamatkan kelangsungan usahanya. Para
pelaku usaha tidak menyadari bahwa perang tarif atau banting-bantingan
harga menunjukkan adanya situasi persaingan yang menguntungkan bagi
konsumen dan merupakan ide dasar dari hukum persaingan usaha. Pelaku
usaha tidak seharusnya menghindari situasi tersebut tetapi tetap terpacu
untuk semakin efisien dan inovatif sehingga dapat memenangkan persaingan
di pasar dengan menawarkan produk yang termurah namun dengan kualitas
yang terbaik.
Seiring dengan semakin tersosialisasikannya UU No. 5/1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peranan KPPU
dalam mengawasi persaingan usaha, para pelaku usaha mulai memahami
kerugian yang ditimbulkan oleh kartel. Hal ini tidak serta merta menghilangkan
praktek kartel, karena praktek kartel masih juga terjadi. Oleh karena itu,
KPPU mendapatkan tantangan untuk menuntaskan kasus-kasus kartel di
Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2008
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masa yang akan datang, bukan lagi terfokus pada penyelidikan untuk menemukan bukti tertulis adanya perjanjian,
namun pada analisis terhadap pergerakan harga dan bentuk komunikasi-komunikasi diantara para pesaing.

2.1

Penanganan Pelaporan

Semenjak berdirinya, KPPU menerima 2094 laporan yang terdiri dari laporan perkara dan informasi tertulis
berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha semakin meningkat. Setiap tahunnya, jumlah
laporan ini cenderung meningkat. Pada tahun 2008, terdapat sedikit penurunan pada angka laporan perkara
karena masyarakat lebih memilih menyampaikan informasi tertulis. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi
bukti semakin tingginya harapan dan peran serta masyarakat dalam mendukung kinerja KPPU serta tingginya
kesadaran masyarakat tentang eksistensi dan peranan KPPU dalam pengawasan persaingan usaha.
Pada tahun 2008, KPPU menerima informasi tertulis dari masyarakat sebanyak 475 informasi yang berarti
meningkat 163 lebih banyak dari tahun 2007.

Gambar 2.1 Jumlah Informasi Tertulis yang disampaikan ke KPPU

Sementara, untuk jenis laporan perkara, KPPU menerima 232 laporan. Dari 232 laporan tersebut, sebanyak
36 laporan masuk ke tahap pemberkasan, 23 laporan masuk ke tahap monitoring pelaku usaha, 97 laporan
masuk ke Buku Daftar Penghentian Pelaporan, dan 75 laporan masih dalam proses klarifikasi dan penelitian.

Gambar 2.1 Jumlah Laporan Perkara Masuk 2000-2008
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Tabel 2.1 Klasifikasi Laporan Berdasarkan Dugaan Pelanggaran

2.2

Pemberkasan

Berdasarkan daftar pemberkasan tahun 2008, total laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke tahap
pemberkasan adalah sejumlah 90 materi pemberkasan. Dari kesembilan puluh laporan tersebut, sebanyak 21
laporan dihentikan dan tidak dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan karena tidak memperoleh bukti
awal yang cukup. Namun demikian, terdapat 6 laporan yang tidak dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan
tetapi ditindaklanjuti dalam bentuk monitoring pelaku usaha.
Laporan yang masuk ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan adalah sebanyak 55 laporan. Sedangkan sisanya
sebanyak 8 laporan masih dalam status klarifikasi dan penelitian materi laporan.

2.3

Penanganan Perkara

Jumlah perkara yang ditangani KPPU selama tahun 2008 adalah sebanyak 88 perkara yang terdiri dari 84
perkara laporan pengaduan dan 4 perkara inisiatif. Perkara inisiatif merupakan perkara yang timbul berdasarkan
hasil monitoring pelaku usaha dan bukan berdasarkan laporan pengaduan. Keempat perkara inisiatif yang
ditangani KPPU, yaitu:
1. Perkara Nomor 28/KPPU-I/2007 tentang Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 Berkaitan dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Jasa Pelayanan Taksi di Batam Mengenai
Penguasaan Pasar dengan Menghalangi Pelaku Usaha Tertentu dan Melakukan Praktek Diskriminasi
yang Dilakukan oleh Pengelola Wilayah dan Pelaku Usaha Taksi;
2. Perkara Nomor 31/KPPU-I/2007 tentang Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 Huruf (d) Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Pelaksanaan Tender 1 Unit Jack-Up Drilling Rig With
Top Drive yang Dilakukan oleh CNOOC;
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3. Perkara Nomor 10/KPPU-I/2008 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf (d) terkait dengan Praktek
Diskriminasi dalam Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi daerah Kabupaten Sragen oleh PT Petrokimia
Gresik;
4. Perkara Nomor 32/KPPU-I/2008 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999 Terkait
dengan Penetapan Harga/Tarif All In Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) di Pelabuhan Sorong, Irian
Barat.
Dari 88 perkara yang ditangani tersebut, sebanyak 71 perkara merupakan dugaan pelanggaran Pasal 22 tentang
persekongkolan tender dan sisanya sebanyak 17 perkara merupakan perkara non-tender. Klasifikasi perkara
berdasarkan dugaan pasal pelanggaran dapat dilihat pada pada gambar berikut:

Gambar 2.2 Klasifikasi Perkara Berdasarkan Dugaan Pasal Pelanggaran

Berikut adalah grafik perkembangan perkara yang ditangani KPPU sejak awal berdirinya, yaitu tahun 2000
hingga akhir tahun 2008:

Gambar 2.3 Penanganan Perkara periode 2000-2008

2.4

Putusan KPPU

Pada tahun 2008, KPPU membacakan 50 Putusan atas perkara yang ditangani, yaitu:
1.
Putusan Perkara No. 10/KPPU-L/2007 tentang Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan/Relokasi
Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2006.
2.
Putusan Perkara No. 11/KPPU-L/2007 tentang Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Macoppe, Labessi
di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan Tahun 2006.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
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Putusan Perkara No. 12/KPPU-L/2007 tentang Alat Kesehatan Penunjang Puskesmas Kegiatan DAK
NON DR Di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006.
Putusan Perkara No. 13/KPPU-L/2007 tentang Pengadaan Bibit Kelapa Sawit dalam Polibeg di Dinas
Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan.
Putusan Perkara No. 14/KPPU-L/2007 tentang Tender Pekerjaan Multi Years di Kabupaten Siak,
Propinsi Riau.
Putusan Perkara No. 15/KPPU-L/2007 tentang Lelang Pembangunan Mall di Kota Prabumulih.
Putusan Perkara No. 16/KPPU-L/2007 tentang Tender Pengadaan Pupuk PMLT (Pupuk Majemuk
Lengkap Tablet), Herbisida, dan Bibit Karet di Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.
Putusan Perkara No. 17/KPPU-L/2007 tentang Lelang Saham PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk di
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.
Putusan Perkara No. 18/KPPU-L/2007 tentang Tender Paket Pengadaan TV Pendidikan dan
Perlengkapannya di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara.
Putusan Perkara No. 19/KPPU-L/2007 tentang Penguasaan Pasar dan Persekongkolan yang Dilakukan
oleh EMI Music South East Asia, EMI Indonesia, Arnel Affandy, S.H, Dewa 19, dan Iwan Sastrawijaya.
Putusan Perkara No. 20/KPPU-L/2007 tentang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Brebes.
Putusan Perkara No. 21/KPPU-L/2007 tentang Tender Pengadaan Pipa Polyvinyl Chloride (PVC) dan
High Density Polyethylene (HDPE) oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Non Vertikal
Tertentu (SNVT) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau.
Putusan Perkara No. 22/KPPU-L/2007 tentang Dugaan Monopoli Jasa Kargo di Bandara Hasanuddin
Makassar - Sulawesi Selatan.
Putusan Perkara No. 23/KPPU-L/2007 tentang Dugaan Persekongkolan dalam Pembangunan Kembali
Pasar Melawai Blok M.
Putusan Perkara No. 24/KPPU-L/2007 tentang Tender Kegiatan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin.
Putusan Perkara No. 26/KPPU-L/2007 tentang Kartel SMS.
Putusan Perkara No. 28/KPPU-L/2007 tentang Jasa Pelayanan Taksi di Batam yang Dilakukan oleh
Pelaku Usaha Taksi dan Pengelola Wilayah.
Putusan Perkara No. 29/KPPU-L/2007 tentang Tender Proyek Pekerjaan Jasa Pemborongan Nomor
6021/1801/35/2007 Paket Pembangunan Jalan Hotmix Perkotaan di Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Cilacap.
Putusan Perkara No. 30/KPPU-L/2007 tentang Pelelangan Umum Pembangunan dan Pemeliharaan
Jalan Sanggau di Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.
Putusan Perkara No. 31/KPPU-L/2007 tentang COSL.
Putusan Perkara No. 01/KPPU-L/2008 tentang Lelang Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan
KB di BP RSUD Dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
Putusan Perkara No. 02/KPPU-L/2008 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Reklame di Lokasi Outdoor Bandara Internasional Juanda Surabaya.
Putusan Perkara No. 03/KPPU-L/2008 tentang Hak Siar Liga Utama Inggris Musim 2007-2010.
Putusan Perkara No. 04/KPPU-L/2008 tentang Tender Pengadaan dan Pemasangan O2 Analyzer
System, O2, CO2/O2 dan Opacity Measurement Unit 3 dan Unit 4 Belawan PT. PLN (Persero)
Pembangkit Sumatera bagian Utara Sektor Pembangkit Belawan.
Putusan Perkara No. 05/KPPU-L/2008 tentang Tender Perluasan Gedung Kantor Pelayanan Pajak
Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam.
Putusan Perkara No. 06/KPPU-L/2008 tentang Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Kolektor Utama
Menuju Kawasan Industri Batam Center.
Putusan Perkara No. 07/KPPU-L/2008 tentang Tender Pengadaan Jasa Pemborongan di Suku Dinas
Pekerjaan Umum Jalan Pemerintah Kotamadya Jakarta Utara.
Putusan Perkara No. 09/KPPU-L/2008 tentang Pelelangan Umum Pengadaan Give Away Haji di PT.
Garuda Indonesia.
Putusan Perkara No. 10/KPPU-L/2008 tentang Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Produksi
PT. Petrokimia Gresik di Wilayah Kabupaten Sragen.
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Putusan Perkara No. 11/KPPU-L/2008 tentang Pengelolaan Air Bersih oleh PT. Adhya Tirta Batam.
Putusan Perkara No. 12/KPPU-L/2008 tentang Tender Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pemerintah, Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun
Anggaran 2007
Putusan Perkara No. 13/KPPU-L/2008 tentang Tender Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik
Kesehatan Medan.
Putusan Perkara No. 15/KPPU-L/2008 tentang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB
RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali.
Putusan Perkara No. 17/KPPU-L/2008 tentang Tender Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam
Kebakaran Kota Balikpapan.
Putusan Perkara No. 18/KPPU-L/2008 tentang Tender Pengadaan 6 (Enam) Unit Gamma Ray Container Scanner Dirjen Bea Dan Cukai.
Putusan Perkara No. 19/KPPU-L/2008 tentang Tender Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan
Ikan (PPI) Tanrusampe Tahap III Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dermaga (Jetty) Dinas
Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto.
Putusan Perkara No. 20/KPPU-L/2008 tentang Pelelangan Pengadaan Obat Kontrasepsi Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Propinsi Jawa Tengah.
Putusan Perkara No. 22/KPPU-L/2008 tentang Tender Pengadaan Peralatan Kesehatan dan
Pembekalan APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah.
Putusan Perkara No. 23/KPPU-L/2008 tentang Tender Pekerjaan Perbaikan dan Pengembangan
Pipa Distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru.
Putusan Perkara No. 25/KPPU-L/2008 tentang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia
Penghilang Bau.
Putusan Perkara No. 26/KPPU-L/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar
Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Untuk Instalasi Rawat Inap (IRNA), Intensive Care
Unit (ICU) dan Instalasi Radiologi RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso.
Putusan Perkara No. 28/KPPU-L/2008 tentang Tender Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan APBD
Pembangunan DPU Kabupaten Brebes.
Putusan Perkara No. 27/KPPU-L/2008 tentang Tender Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor,
Dinas, Badan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kupang.
Putusan Perkara No. 31/KPPU-L/2008 tentang Lelang Kegiatan Koordinasi Dan Pengembangan
Ketenagalistrikan Pekerjaan Meterisasi Dan Penataan LPJU Kota Salatiga.
Putusan Perkara No. 30/KPPU-L/2008 tentang Tender Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau.
Putusan Perkara No. 32/KPPU-I/2008 tentang Kesepakatan Tarif All-In Ekspedisi Muatan Kapal Laut
(EMKL) di Pelabuhan Sorong.
Putusan Perkara No. 33/KPPU-L/2008 tentang Tender Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan
Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau.
Putusan Perkara No. 37/KPPU-L/2008 tentang Pelelangan Peningkatan Jalan Kabupaten Sumbawa
Paket Pembangunan Jalan Sekokat-Mbawi Di Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Provinsi
NTB.
Putusan Perkara No. 44/KPPU-L/2008 tentang Tender Pengadaan Pakaian Dinas Harian Sekretariat
Daerah Kabupaten Karanganyar.
Putusan Perkara No. 46/KPPU-L/2008 tentang Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu
Ekonomi dan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas.
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Monitoring Putusan dan Litigasi

Seiring dengan bertambahnya jumlah Putusan KPPU, proses keberatan atas Putusan KPPU di tahun 2008
menunjukkan angka yang semakin meningkat. Pada tingkat Pengadilan Negeri misalnya, KPPU menghadapi
proses keberatan sebanyak 21 perkara keberatan atas Putusan KPPU. Pada tingkat kasasi, terdapat 9 perkara
yang sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
Selain itu, terdapat dua Putusan KPPU yang dimohonkan Peninjauan Kembali, yaitu Putusan KPPU No. 02/
KPPU-L/2006 tentang Penunjukkan Langsung Logo Pertamina dan Putusan KPPU No. 13/KPPU-L/2005 tentang
Tender Alat Kesehatan di Rumah Sakit Cibinong.
Sepanjang tahun 2008, Putusan KPPU banyak dikuatkan oleh Pengadilan Negeri, yaitu sebanyak 8 Putusan.
Hal ini menunjukkan bahwa hukum persaingan sudah semakin dipahami oleh para hakim pemutus perkara di
Pengadilan Negeri. Secara lebih jelas, rekapitulasi hasil proses keberatan Putusan KPPU dapat dilihat pada
tabel 2 berikut:

Tabel 2.2 Matriks Hasil Proses Keberatan Atas Putusan KPPU Tahun 2008

Selain proses keberatan terhadap Putusan KPPU, terdapat perkara gugatan lain terhadap KPPU yang diajukan
oleh beberapa pihak, yaitu:
1. Perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh FSP BUMN Bersatu (Putusan KPPU No.
07/KPPU-L/2007);
2. Perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT Fajar Jaya (Terlapor dalam perkara
No. 45/KPPU-L/2008);
3. Perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT Damata Sentra Niaga (Terlapor
dalam perkara No. 39/KPPU-L/2008).
Pada perkara gugatan yang diajukan oleh FSP BUMN bersatu, KPPU dimenangkan oleh Pengadilan Negeri.
Perkara kasasi atas Putusan KPPU yang diputus Mahkamah Agung selama tahun 2008, yaitu:
1. Kasasi atas Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2005 tentang Lelang Gula Illegal (Dikuatkan MA);
2. Kasasi atas Putusan KPPU No. 06/KPPU-L/2005 tentang Persekongkolan dalam Tender Proyek Multiyears
Departemen Pekerjaan Umum Riau (Tidak dikuatkan MA);
3. Kasasi atas Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2005 tentang Penyediaan Jasa Survey Gula Impor oleh PT.
Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia (Tidak dikuatkan MA);
4. Kasasi atas Putusan KPPU No. 11/KPPU-L/2005 tentang Distribusi Semen Gresik (Dikuatkan MA);
5. Kasasi atas Putusan KPPU No. 13/KPPU-L/2005 tentang Tender Alat Kesehatan di Rumah Sakit Cibinong
(Dikuatkan MA);
6. Kasasi atas Putusan KPPU No. 19/KPPU-L/2005 tentang Tender Pengadaan Gamma Ray Container
Scanner di Pelabuhan Batu Ampar, Batam (Tidak dikuatkan MA);
7. Kasasi atas Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2006 tentang CIS-RISI (Tidak dikuatkan MA);
8. Kasasi atas Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 tentang Kelompok Usaha Temasek (Dikuatkan MA).
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Gambar 2.3 Pelaksanaan Litigasi periode 2004-2008

Sampai dengan tahun 2008, KPPU telah menjatuhkan denda sebesar Rp 540.809.494.090,00, ganti rugi
sebesar Rp 414.691.129.987,00, dan denda bersyarat sebesar Rp 45.000.000.000,00. Rincian denda,
ganti rugi, dan denda bersyarat yang pernah dijatuhkan oleh KPPU ditampilkan pada tabel di bawah ini, sebagai
berikut:

2.6

Monitoring Pelaku Usaha

Salah satu kegiatan yang berkaitan dengan penegakan hukum persaingan adalah monitoring pelaku usaha.
Monitoring dilakukan untuk menemukan kejelasan dan kelengkapan tentang ada atau tidaknya dugaan
pelanggaran. Sampai dengan bulan Desember 2008, KPPU melakukan 14 kegiatan monitoring, yaitu sebagai
berikut:
1. Monitoring Dugaan Kartel Dan Penguasaan Pasar Dalam Industri CPO Dan Minyak Goreng Oleh Wilmar
Group, PT Smart Tbk., PT Musim Mas, Permata Hijau Sawit Group, PT Asian Agri, PT Salim Ivomas, PT
Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan
Nusantara VI dan PT Astra Agro Lestari. Monitoring ini telah dibuat resume monitoring dan dihentikan di
tahap Pemberkasan;
2. Dugaan predatory pricing dan integrasi vertikal dalam industri paku dan kawat paku oleh PT Ispat Wire
Products. Sampai saat ini telah masuk dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan;
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Monitoring Dugaan Kartel, Perdagangan dan Distribusi Kacang Kedelai oleh PT Gerbang Cahaya Utama,
PT Cargill Indonesia, PT Sekawan Makmur dan PT Teluk Intan. Monitoring ini telah dibuat resume
monitoring dan dihentikan di tahap Pemberkasan;
Monitoring Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Akuisisi PT Alfa
Retailindo Tbk oleh PT Carrefour Indonesia. Saat ini masih dalam tahap Pemberkasan;
Monitoring Dugaan Penyalahgunaan Posisi Dominan Yang Dilakukan oleh PT Nusantara Sejahtera
Raya (21 Group) Di Bidang Industri Perfilman Di Indonesia. Monitoring ini dihentikan dan tidak
dilanjutkan ke tahap Pemberkasan;
Monitoring Terhadap Kepemilikan Silang Di Industri Penyiaran Indonesia Yang Dilakukan Oleh MNC
Group, Para Group Dan Bakrie Group. Masih dalam tahap Monitoring;
Monitoring Dugaan Kartel Dan Abuse Of Dominant Position Dalam Penetapan Tarif Jasa Pergudangan
Di Bandara Soekarno-Hatta Yang Dilakukan Oleh PT Angkasa Pura II, Garuda Indonesia, Jasa Angkasa
Semesta, Gapura Angkasa, Unex Inti Indonesia, Wahana Dirgantara, Darma Bandar Mandala.
Dihentikan dan tidak dilanjtkan ke tahap Pemberkasan;
Monitoring Dugaan Monopoli Dan Diskriminasi Dalam Industri Chlor Di Indonesia Yang Dilakukan
Oleh PT Tjiwi Kimia, Tbk. Masih dalam tahap Monitoring;
Monitoring Dugaan Diskriminasi Dalam Perbaikan Dan Rekondisi Turbin Gas PT PLN (Persero) Yang
Dilakukan Oleh PT PLN (Persero) Unit Jasa & Jasa Produksi Citarum Dan PT Kidang Kencana Sakti.
Monitoring dihentikan dan tidak dilanjutkan ke tahap Pemberkasan;
Monitoring Dugaan Posisi Dominan Dalam Pembangunan Blok A Pasar Tanah Abang Oleh PT
Priamanaya Djan Internasional Dan PD Pasar Jaya. Masih dalam tahap Monitoring;
Monitoring Dugaan Penguasaan Pasar Pestisida Rumah Tangga (Non-Coil) Di Indonesia Yang Dilakukan
Oleh PT. Johnson Home Hygiene Products dan PT SC Johnson & Son Indonesia Ltd. Monitoring
dihentikan dan tidak dilanjutkan ke tahap Pemberkasan;
Monitoring Dugaan Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Pemanfaatan Gudang Di Pelabuhan
Soekarno-Hatta Makassar Oleh PT Pelindo IV. Monitoring dihentikan dan tidak dilanjutkan dalam
tahap Pemberkasan;
Monitoring Dugaan Oligopoli, Penetapan Harga Dan Diskriminasi Dalam Distribusi Tepung Terigu Di
Wilayah Indonesia Timur. Masih dalam tahap Monitoring;
Monitoring Dugaan Praktek Monopoli yang Dilakukan oleh PT Makassar satu Indonesia Dalam
Pengelolaan Menara Telekomunikasi di Wilayah Sulawesi Selatan.

Berikut adalah grafik jumlah monitoring pelaku usaha yang dilakukan oleh KPPU sejak tahun 2001-2008:

Gambar 2.3 Pelaksanaan Monitoring Pelaku Usaha periode 2001-2008

24

Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2008

Kartel Tarif SMS (2007)
Layanan telekomunikasi termasuk SMS memerlukan adanya ketersambungan (interkoneksi) diatara para
operator telekomunikasi untuk menjamin berlangsungnya proses komunikasi dari para pelanggan. Dalam
melakukan kerja sama interkoneksi tersebut, para operator ternyata menyepakati tarif SMS yang harus
dibayarkan oleh konsumen masing-masing.
Fakta ini muncul setelah KPPU melakukan pemeriksaan terhadap sembilan operator seluler di Indonesia
yang diduga melakukan penetapan harga SMS off-net (short message service antar operator) pada
periode 2004 sampai dengan 1 April 2008. Operator yang diduga melakukan pelanggaran tersebut
adalah PT Excelkomindo Pratama,Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat,Tbk, PT Telkom,Tbk, PT
Huchison CP Telecommunication, PT Bakrie Telecom, PT Mobile-8 Telecom,Tbk, PT Smart Telecom,
dan PT Natrindo Telepon Seluler.
Periode 2004 – 2007, industri telekomunikasi seluler diwarnai dengan masuknya beberapa operator
baru. Namun harga SMS yang berlaku untuk layanan SMS off-net tetap berkisar pada Rp 250-350,-.
Pada rentang masa ini, KPPU menemukan beberapa klausula penetapan harga SMS yang tidak boleh
lebih rendah dari Rp 250,- dan dimasukkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Interkoneksi antara
operator sebagaimana dalam Matrix Klausula.
Hingga kemudian BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) dengan Asosiasi Telepon Seluler
Indonesia (ATSI) bertemu pada bulan Juni 2007, dan menghasilkan keputusan yang meminta kepada
seluruh anggotanya untuk membatalkan kesepakatan harga SMS. Permintaan tersebut ditindaklanjuti
oleh para operator, tapi KPPU tetap tidak melihat terdapatnya perubahan harga SMS off-net yang
signifikan. Periode 2007-pun harga SMS masih belum berubah hingga pada bulan April 2008 terjadi
penurunan tarif dasar SMS off-net di pasar.
Fakta yang ditemukan KPPU kemudian adalah terdapatnya kerugian konsumen yang dihitung berdasarkan
selisih penerimaan harga kartel dengan penerimaan harga kompetitif SMS off-net setidak-tidaknya sebesar
Rp 2.827.700.000.000,Berdasarkan data dan fakta, KPPU akhirnya memutuskan bahwa PT Excelkomindo Pratama, Tbk., PT
Telekomunikasi Selular, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., PT Bakrie Telecom, PT Mobile-8 Telecom,
Tbk., PT Smart Telecom terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU No 5/1999 dan
dihukum untuk membayar denda dengan besaran yang telah ditentukan, sementara itu, operator Smart
dianggap KPPU belum layak untuk dikenakan denda.
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HARMONISASI kebijakan dengan pemerintah adalah salah satu faktor penentu
dari keberhasilan penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia, sekaligus
merupakan sebuah wadah bagi KPPU untuk mengkomunikasikan permasalahan kebijakan persaingan dengan Pemerintah, yang mengeluarkan beberapa
kebijakan ekonomi yang berpotensi untuk tidak selaras dengan UU No. 5/
1999.
Pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan menjalin kerja sama dengan berbagai
instansi pemerintah sebagai salah satu upaya menginternalisasikan nilai-nilai
persaingan usaha ke dalam kebijakan pemerintah. Melalui kerja sama ini,
pemerintah diharapkan dapat menggunakan substansi UU No. 5/1999
sebagai bahan pertimbangannya dalam menetapkan setiap kebijakannya di
sektor ekonomi. Kegiatan Harmonisasi ini terdiri dari tiga sub kegiatan, yakni:
(1) Membangun Sistem Koordinasi Kebijakan Persaingan, (2) Evaluasi Kebijakan Pemerintah, serta (3) Pemberian Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah.
Pelaksanaan sub kegiatan Membangun Sistem Koordinasi Kebijakan Persaingan bertujuan membentuk mekanisme koordinasi yang baku antara kebijakan persaingan dengan KPPU, instansi pemerintah, dan lembaga regulator
terkait lainnya. Sedangkan kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah ditujukan
untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam perspektif persaingan usaha.
Terakhir, kegiatan Pemberian Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah
merupakan salah satu tugas utama KPPU serta kegiatan ini merupakan tindak
lanjut dari beberapa hasil aktivitas lain KPPU, seperti, Monitoring Pelaku
Usaha, Penanganan Perkara, Kajian Sektor Industri dan Perdagangan, serta
Evaluasi Kebijakan Pemerintah.
Dalam prakteknya, pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah
terus berkembang. baik dari segi sektor yang diamati sampai kepada tanggapan
pemerintah. Pada tahun 2008, terdapat 9 (sembilan) saran pertimbangan
KPPU yang ditanggapi dan diimplementasikan secara efektif oleh pemerintah,
fakta tersebut merupakan perkembangan yang menggembirakan bagi upaya
harmonisasi kebijakan dengan pemerintah.
Evaluasi kebijakan dan analisa dampak persaingan yang dilakukan KPPU
sepanjang tahun 2008 meliputi regulasi Pemerintah di berbagai sektor, yaitu:
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sektor ritel modern, angkutan darat, industri penerbangan, industri susu, industri media, sektor pertanian, sektor
energi nasional, industri hasil hutan, industri migas hilir, industri pelayaran, industri pupuk, sektor ketenagalistrikan,
dan pengadaan barang dan jasa.

3.1

Harmonisasi Kebijakan Persaingan

Sebagai bagian dari program harmonisasi kebijakan, KPPU telah terlibat secara aktif dalam berbagai diskusi
kebijakan dengan pemerintah/regulator sektoral. Secara umum, hasil yang diharapkan dari berbagai diskusi
tersebut adalah peningkatan intensitas komunikasi dan koordinasi antara KPPU dengan regulator dan atau
departemen teknis. Berikut adalah tabel diskusi kebijakan yang telah dilakukan oleh KPPU selama periode
2008 beserta instansi terkait dan informasi ringkas mengenai tema diskusi.

3.2

Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah

Sebagaimana pada tahun terdahulu, kegiatan pemberian saran pertimbangan kepada pemerintah merupakan
salah satu tugas pokok KPPU yang strategis bagi implementasi kebijakan persaingan di Indonesia. Pemberian
saran pertimbangan merupakan proses lanjutan dari beberapa kegiatan sebelumnya, seperti kajian persaingan
usaha sektor industri dan perdagangan, diskusi kebijakan dengan pemerintah dan atau kegiatan evaluasi kebijakan
dan dampak persaingan usaha. Pada tahun 2008 KPPU mengirimkan beberapa saran pertimbangan kepada
pemerintah/regulator teknis. Saran pertimbangan tersebut dapat dibaca pada Lampiran 2.

Gambar 3.1 Jumlah saran dan pertimbangan periode 2001-2008
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Tabel 3.1 Sektor yang diberikan Saran

3.3

Indeks Persaingan

Indeks persaingan usaha merupakan nilai kuantitatif yang mengukur persaingan usaha antar perusahaan dalam
suatu industri. Dalam kajian ini, indeks persaingan usaha diberikan oleh 100 orang konsumen jasa penerbangan,
menurut persepsi mereka. Skala nilai adalah 1-4. 1 menunjukkan bahwa monopoli, 4 menunjukkan persaingan
sempurna. Secara umum, indeks persaingan usaha sektor transportasi udara, berdasarkan persepsi konsumen
adalah sebesar 2,61. Nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdapat pada sektor transportasi
udara cukup bersaing.
Konsumen menilai bahwa jumlah perusahaan yang semakin lama semakin banyak, menunjukkan semakin
tingginya persaingan pada jasa transportasi udara. Perusahaan-perusahaan transportasi udara juga bersaing
dalam hal kualitas pelayanan. Persaingan dalam kualitas pelayanan merupakan hal positif bagi konsumen.
Dengan adanya persaingan usaha, konsumen dapat menikmati pelayanan yang lebih baik. Perusahaan-perusahaan
kurang bersaing dalam hal harga, ditujunjukkan dengan nilai indeks yang relatif rendah (2,25) dibandingkan
dengan faktor lainnya (jumlah perusahaan: 2,82; kualitas pelayanan: 2,76).
Informasi di atas sangat penting dan hanya dapat diperoleh melalui survei secara langsung terhadap persepsi
responden. Apabila indeks disusun berdasarkan data sekunder, maka penyusunan indeks hanya berdasarkan
harga saja. Padahal, harga bukan merupakan faktor terpenting dalam persaingan usaha di sektor ini.
Indeks persaingan usaha pada tahap ini dapat dijadikan indikator persaingan, tetapi hanya berdasarkan persepsi
responden. Belum adanya perbandingan dengan sektor lain membuat nilai indeks yang ada sekarang belum
cukup dijadikan acuan bagi KPPU untuk memeriksa suatu sektor tertentu melakukan persaingan tidak sehat.
Penyusunan indeks persaingan usaha perlu dikembangkan untuk dua hal. Pertama, menyusun indeks persepsi
untuk sektor lain. Hal ini perlu dilakukan sebagai perbandingan antar sektor. Semakin banyak sektor usaha yang
disurvei, semakin terlihat struktur persaingan usaha di Indonesia. Dengan demikian KPPU bisa menggunakan
indeks tersebut sebagai acuan untuk mensinyalir suatu sektor melakukan persaingan usaha tidak sehat. Kedua,
indeks persepsi perlu digabungkan dengan indeks non persepsi. Artinya, penyusunan indeks persaingan usaha
dilakukan juga dengan cara menganalisa data-data perusahaan, baik data keuangan maupun non keuangan.
Data-data non persepsi dapat diperoleh dari sumber yang sudah tersedia (mis. BPS), maupun diminta langsung
ke perusahaan. Penggabungan indeks persepsi dan non persepsi memerlukan pembobotan untuk setiap pertanyaan
yang akan diajukan kepada responden.
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Juknis Saran dan Pertimbangan

Berdasarkan UU No. 5/1999 khususnya Pasal 35 huruf e, disebutkan bahwa tugas KPPU adalah memberikan
saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat. Untuk itu, dalam kegiatan ini dibuat Petunjuk Teknis dalam pembuatan saran dan pertimbangan.
Saran dan pertimbangan KPPU dibuat atas dasar kebijakan pemerintah yang berpotensi atau bahkan telah
tidak selaras dengan semangat UU No. 5/1999. Sumber kebijakan yang dievaluasi dapat berupa peraturan
perundang-undangan yang sudah disahkan di berbagai tingkat pemerintahan, Draft rancangan peraturan
perundang-undangan yang masih dalam proses pembahasan maupun kebijakan pemerintah berupa surat
keputusan, surat edaran, himbauan dan lain sebagainya.
Penyusunan saran pertimbangan memerlukan proses penelitian dan analisis yang akurat. Selama ini KPPU
belum memiliki prosedur yang jelas mengenai penyusunan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Sehingga
dibutuhkan prosedur penyusunan saran dan pertimbangan kepada pemerintah yang efisien, efektif dan transparan
sehingga dapat menghasilkan output yang akurat.
Tujuan pembuatan Juknis Saran dan Pertimbangan adalah untuk memberikan panduan internal bagi KPPU
dalam menyusun saran dan pertimbangan kepada pemerintah, menjadi prosedur standar dalam proses
penyusunan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, serta menjamin validitas, tingkat akurasi, kehandalan
dalam proses penyusunan saran dan pertimbangan kepada pemerintah.
Kebijakan pemerintah yang berpotensi tidak selaras dengan semangat UU No. 5/1999 perlu untuk dievaluasi
terlebih dahulu baik dalam kegiatan Evaluasi Kegiatan Pemerintah maupun kegiatan Harmonisasi Kebijakan
Persaingan. Evaluasi kebijakan pemerintah tersebut terdiri dari dua kegiatan, yaitu Analisis Pendahuluan dan
Analisis Lanjutan. Analisis pendahuluan dilakukan untuk menganalisis potensi hambatan persaingan usaha
akibat dari suatu kebijakan. Sementara Analisis lanjutan merupakan proses analisis untuk melihat dampak dari
kebijakan terhadap persaingan usaha

3.5

Juknis Analisa Dampak Regulasi

Analisa Dampak Regulasi adalah kegiatan analisa terhadap regulasi yang diduga dapat menimbulkan dampak
terhadap persaingan usaha. Analisa Dampak regulasi/kebijakan terhadap persaingan dapat difokuskan pada
beberapa parameter sebagai berikut:
a. Dampak regulasi terhadap harga dan produksi. Regulasi/kebijakan akan berdampak negatif terhadap
iklim persaingan apabila berakibat pada kenaikan harga dan atau penurunan tingkat (volume) produksi
di pasar;
b. Dampak regulasi terhadap variasi produk dan kualitas. Regulasi/kebijakan akan berdampak negatif
terhadap iklim persaingan apabila mengakibatkan pengurangan atau pembatasan terhadap variasi
dan kualitas produk di pasar;
c. Dampak regulasi terhadap efisiensi pelaku usaha. Regulasi/kebijakan akan berdampak negatif terhadap
iklim persaingan apabila mengurangi tingkat atau kemampuan pelaku usaha untuk meningkatkan
efisiensi;
d. Dampak regulasi terhadap inovasi. Regulasi/kebijakan akan berdampak negatif terhadap persaingan
apabila berakibat kepada penurunan atau pembatasan ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan
inovasi produk;
Proses Analisa Dampak Regulasi dilakukan melalui dua tahapan, yaitu Analisa Awal dan Analisa Lanjutan.
Dalam melaksanakan Analisa Awal terhadap suatu regulasi maka harus fokus pada kriteria sebagai berikut :
1. Regulasi/kebijakan yang menjadi obyek analisa telah atau akan membatasi jumlah pelaku usaha dalam
pasar;
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2. Regulasi/kebijakan yang menjadi obyek analisa telah atau akan membatasi kemampuan pelaku usaha
untuk bersaing secara sehat;
3. Regulasi/kebijakan yang menjadi obyek analisa telah atau akan mengurangi insentif bagi pelaku usaha
untuk bersaing.
Apabila regulasi yang dianalisa dianggap telah memenuhi kriteria analisa awal maka Analisa Dampak Regulasi
akan memasuki tahap Analisa Lanjutan. Analisa Tahap Lanjutan suatu regulasi/kebijakan akan difokuskan
terhadap:
1. Dampak pemberlakuan regulasi/kebijakan terhadap pelaku usaha yang sudah berada di pasar;
2. Dampak pemberlakuan regulasi/kebijakan terhadap pelaku usaha potensial;
3. Dampak pemberlakuan regulasi/kebijakan terhadap harga dan output;
4. Dampak pemberlakuan regulasi/kebijakan terhadap kualitas serta ketersediaan alternatif barang dan
jasa;
5. Dampak pemberlakuan regulasi/kebijakan terhadap inovasi;
6. Dampak pemberlakuan regulasi/kebijakan terhadap pertumbuhan industri dan atau pasar;
7. Dampak pemberlakuan regulasi/kebijakan terhadap pasar terkait;

3.6

Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha

Pada tahun 2008, KPPU melaksanakan kegiatan Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan sebanyak
15 paket. Adapun tema-tema kegiatan tersebut dapat dibaca pada Lampiran 3.
Dalam periode Januari – Desember 2008, KPPU telah melakukan beberapa kegiatan evaluasi, diantaranya
adalah Focus Group Discussion (FGD) dengan narasumber dan atau pihak terkait, survei lapangan terutama
diskusi dengan pelaku di daerah, analisa terhadap literatur terkait, data, dan informasi yang telah dikumpulkan.

Gambar 3.4 Evaluasi Kebijakan Pemerintah perode 2004 - 2008

3.7

Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah

1. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan
Provinsi Kalimantan Barat Dalam Industri Ritel
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Pemerintah Daerah diberikan wewenang yang
besar terutama mencakup tiga hal, yaitu zonasi (penataan pasar modern dan pasar tradisional), perizinan
serta jam buka pasar modern dan pasar tradisional. Dengan diberikannya wewenang tersebut maka tumbuh
atau tidaknya sektor ritel di masing-masing daerah akan tergantung pada kebijakan yang dibuat oleh masing-
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masing Pemda. Untuk itu dalam kegiatan ini akan mengevaluasi sejauh mana aturan tersebut diimplementasikan
di daerah, khususnya di Kalimantan.
Hasil kajian menunjukkan bahwa Perpres No. 112 Tahun 2007 belum memberikan dampak bagi
keberlangsungan sektor ritel di Kalimantan. Hal tersebut terbukti dengan belum diimplementasikannya Perpres
112/2007 tersebut di masing-masing daerah, sementara itu pihak daerah cenderung untuk menunggu
aturan pelaksana (Juklak) dari Perpres tersebut terlebih dulu. Kebijakan terkait sektor ritel di Kalimantan
cenderung merupakan kebijakan yang bersifat sporadis. Beberapa Peraturan Daerah terkait sektor ritel lebih
mengatur hal-hal yang bersifat teknis seperti permasalahan retribusi dan penataan PKL, bukan penataan
pasar tradisional dan pasar modern. Salah satu keunikan dalam sektor ritel di Kalimantan adalah penerapan
Pasar Kombinasi. Kebijakan pembentukan pasar kombinasi di Pulau Kalimantan dilakukan untuk lebih
mengedepankan penataan pasar modern dan pasar tradisional. Namun kebijakan tersebut memiliki efek
yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Balikpapan merupakan satu-satunya kota yang berhasil dalam
menerapkan kebijakan pasar kombinasi. Sedangkan kota lainnya seperti Samarinda dan Banjarmasin banyak
menghadapi hambatan dalam mengimplementasikan pasar kombinasi di daerahnya.
2. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara
dan Provinsi Sumatera Barat Terkait Dengan Pengadaan Barang dan Jasa
Fokus dari kegiatan ini adalah melakukan analisis dampak dari pemberian kewenangan yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah dalam perspektif persaingan
usaha. Pengadaan barang dan jasa di Propinsi Anggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera
Barat pada umumnya mengacu pada Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Adanya regulasi-regulasi yang diciptakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan PAD tanpa
memperhatikan kondisi sebenarnya di lapangan apakah regulasi-regulasi tersebut menciptakan pelaku usaha
yang kompetitif atau sebaliknya menciptakan pelaku usaha yang kurang inovatif dan kurang kreatif karena
ada celah persekongkolan untuk mengatur pemenang pengadaan barang/jasa melalui praktik-praktik yang
kolusif antara pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan tetapi dilindungi oleh regulasi dan oknum
panitia (pengguna barang/jasa) yang memiliki mental koruptif.
Untuk menciptakan pelaku usaha yang kompetitif dalam rangka penciptaan dunia usaha yang sehat dan
mencapai kesejahteraan rakyat diperlukan kesadaran dan kerjasama dari semua pihak terkait baik Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, Asosiasi Pelaku Usaha dan Para Pelaku Usaha itu sendiri.
Berdasarkan analisa diatas maka KPPU memberikan rekomendasi terhadap peraturan daerah-peraturan
daerah yang memang tidak mendukung iklim persaingan sehat dalam rangka kesejahteraan rakyat agar
dikaji ulang bahkan dicantu jika dirasakan tidak mencipatkan pelaku usha yang kompetitif yang siap bersaing
sehat di era global hanya akan menciptakan inefektivitas dan inefisiensi bagi pemerintah dan imkompetitisme
bagi pelaku usaha. Adanya kajian terhadap peraturan daerah- peraturan daerah yang memberatkan dunia
usaha diharapkan akan mengurangi biaya tinggi (high cost) sehingga akan menciptakan persaingan usaha
yang lebih sehat.
3. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur Dalam Industri
Pupuk
Kelangkaan pupuk menjadi fokus utama dalam kajian ini. Kelangkaan pupuk bersubsidi kerap kali terjadi
pada masa tanam dan harga di tingkat pengecer melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan
oleh pemerintah sebesar Rp. 60.000,00 per 50 kg urea. Beberapa kebijakan telah mengatur terkait dengan
pengadaan dan penyaluran pupuk, seperti Peraturan Gubernur Jatim No. 17 Tahun 2008 tentang Kebutuhan
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dan Penyaluran serta HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2008,
Permentan No. 66/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2007, Permendag No. 3 tahun 2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian beserta segenap perubahannya dan Permendag No. 21 tahun 2008
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
Kelangkaan pupuk yang terjadi terutama disebabkan karena penyerahan mekanisme penyaluran pupuk
bersubsidi kepada pelaku usaha (distributor dan pengecer) yang berorientasi keuntungan semata tanpa
disertai pengawasan yang efektif. Hal ini menimbulkan penyaluran pupuk bersubsidi tidak berjalan dengan
baik dimana pelaku usaha tersebut mencari celah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk
itu, rekomendasi yang diberikan adalah dengan melakukan pemberlakuan distribusi secara tertutup. Dengan
begitu, pupuk bersubsidi hanya dijual kepada penerima subsidi atau dapat disalurkan melalui kelembagaan
petani yang sudah jelas penerima dan jumlah kebutuhannya. Kelembagaan petani inipun diharapkan diperkuat
kembali agar menghasilkan sistem yang berjalan tepat dan menguatkan daya tawar petani.
4. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua Terkait Dengan Menara
Telekomunikasi
Seiring dengan semakin ketatnya persaingan antar operator seluler, maka keberadaan antenna BTS menjadi
sangat penting. Akan tetapi, pesatnya aktivitas pembangunan menara telekomunikasi (BTS) kian hari sulit
dikendalikan dan cenderung menciptakan hutan menara di suatu daerah, sehingga menghilangkan estetika
dan keserasian tata kota, serta inefisiensi investasi. Untuk mengatasinya, banyak pemerintah daerah yang
kemudian membuat pengaturan menara telekomunikasi bersama di daerahnya. Meskipun didasarkan pada
semangat untuk menjaga estetika dan menciptakan efisiensi, akan tetapi dalam perkembangannya berberapa
perda tersebut justru berpotensi menimbulkan eksklusifitas pembangunan dan pengelolaan menara
telekomunikasi besama. Berberapa peraturan daerah juga diduga bertentangan dengan peraturan menteri
komunikasi dan informasi No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan Dan
Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.
Dengan melihat berberapa pengaturan menara telekomunikasi di berbagai daerah, KPPU menyoroti masalah
terkait mapping (penentuan titik) menara bersama, perencanaan teknis, dan penentuan mitra kerja. KPPU
melihat bahwa secara filosofis kebijakan menara bersama ini bermanfaat tidak hanya bagi daerah tapi juga
kepada para operator seluler. Salah satu alat ukur bagi keberhasilan kebijakan menara bersama ini adalah
munculnya berbagai kemudahan dan efisiensi dalam membangun jaringan telekomunikasi.
Terkait kebijakan menara bersama, KPPU telah mengirimkan 3 surat saran dan pertimbangan ke Pemeritah
Daerah, yakni Makassar, Palu dan Jogjakarta. Surat saran dan pertimbangan ini merupakan bentuk advokasi
KPPU atas permasalahan yang timbul dalam kebijakan menara telekomunikasi bersama di daerah. Kebijakan
menara bersama di suatu wilayah menyebabkan jaringan menara tersebut berperan sebagai essential facility. Akibat kondisi ini, maka monopoli atau pengelolaan oleh satu pelaku usaha di wilayah tertentu menjadi
tidak terhindarkan. Dalam hal inilah, maka penggunaan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat menjadi
sebuah keharusan agar kebijakan menara bersama tersebut berfungsi secara optimum. Secara garis besar
prinsip-prinsip tersebut adalah penentuan operator pengelola menara bersama melalui competition for the
market, perlakuan non-diskriminatif dalam pengelolaan menara bersama, dan sikap mengedepankan efisiensi.
5. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung Dalam Industri Timah
Keputusan Departemen Perdagangan mencabut status timah sebagai komoditas strategis serta
mengkategorikannya sebagai barang bebas untuk diekspor melalui Kepmendag No 146/MPP/Kep/4/1999
memicu eksploitasi besar-besaran timah di Bangka Belitung. Jumlah penambang TI yang beroperasi semakin
banyak diiringi dengan berdirinya smelter swasta. Beberapa tahun setelah terbitnya peraturan itu diikuti
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dengan keluarnya PP No 75 Tahun 2001 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan Pokok Pertambangan. PP ini mendelegasikan wewenang pemberian ijin kepada daerah berupa pemberian
ijin Kuasa Pertambangan.
Pemerintah Daerah di Bangka Belitung mengeluarkan beberapa Perda terkait diantaranya Perda No 6 Tahun
2001 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, Perda No 20 Tahun 2001 Tentang Penetapan dan Pengaturan
Tata Laksana Perdagangan Barang strategis dan Perda No 21 Tahun 2001 Tentang Pajak Pertambangan
Umum dan Mineral Ikutan Lainnya. Perda-Perda tersebut merupakan bagian dari upaya daerah untuk
mengoptimalkan pendapatan daerahnya serta meningkatkan investasi di sektor pertambangan timah.
Melihat tidak terkendalinya eksploitasi timah di Bangka serta tidak adanya manfaat berupa penerimaan negara
dari pertambangan timah itu, pemerintah melalui Departemen Perdagangan mengeluarkan larangan perdagangan
pasir timah antar pulau. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan No 19/M-DAG/PER/4/2007, biji timah hanya
dapat diperdagangkan antar pulau oleh pemegang Kontrak Karya (KK) atau pemegang Kuasa Pertambangan
Eksploitasi pemilik Surat Perjanjian Kerjasama kepada pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian. Selain itu
perdagangan timah antar pulau hanya dapat ditujukan ke lokasi pemegang KK atau pemegang Kuasa
Pertambangan (KP) Pengolahan dan Pemurnian. Setiap perdagangan biji timah antar pulau diwajibkan terlebih
dahulu mendapatkan SPPBAP (Surat Persetujuan Perdagangan Biji Timah Antar Pulau).
Langkah lanjutan guna meningkatkan daya saing dan kualitas timah yang diekspor, pemerintah melalui
Departemen Perdagangan juga mengeluarkan kebijakan melalui Permendag No 04/M-Dag/Per/1/2007. Ekspor
timah batangan selain harus dilakukan oleh eksportir timah terdaftar, juga diharuskan memenuhi kadar logam
timah (Sn) minimum yaitu sebesar 99,85%. Selama ini negara seperti Thailand, Malaysia dan Singapura
menikmati keuntungan dari mengolah kembali timah batangan ekspor dari indonesia untuk ditingkatkan kadarnya
sesuai dengan standar dunia.

3.8

Kajian Sektor Industri dan Perdagangan

Pada tahun 2008 terdapat tiga tema kajian yang dianalisa oleh KPPU, yaitu:
1. Kajian Industri Farmasi yang difokuskan pada pemetaan dan analisa isu persaingan dalam jalur distribusi
produk farmasi;
Industri farmasi merupakan sektor yang strategis bagi perekonomian nasional ditinjau dari potensi pengembangan pasar domestik. Industri farmasi juga berperan vital bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan
masyarakat.
Kinerja industri farmasi ditandai dengan fenomena tingginya harga obat-obatan di Indonesia secara relatif
dibandingkan dengan harga produk sejenis di beberapa negara lain. Hal tersebut merupakan indikasi awal
dari potensi persaingan usaha tidak sehat dalam industri yang bersangkutan;
Fokus Kajian:
1. Melakukan analisa dan pemetaan terhadap pola dan jalur distribusi industri farmasi di Indonesia;
2. Mengidentifikasi profil pelaku usaha industri farmasi yang terkait dalam jalur distribusi vertikal, mulai
dari produsen-distributor utama sampai di tingkat sub distributor (PBF);
3. Menganalisa perilaku pelaku usaha industri farmasi Indonesia terkait dengan manajemen dan sistem
distribusi produk farmasi;
Analisa Pola dan Jalur Distribusi
Produk obat ethical didistribusikan melalui empat jalur (channel) yaitu melalui detailman, seminar, majalah
khusus/jurnal kedokteran serta melalui medical representative. Medical representative (Med rep), berhubungan
langsung dengan dokter selaku penyusun resep.
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Terdapat tiga komponen utama yang terlibat dalam pendistribusian produk farmasi, yaitu: pengguna akhir, produsen,
dan perusahaan perantara yang meliputi PBF dan toko obat/ apotek. Distribusi produk farmasi di Indonesia
dilakukan oleh PBF (pedagang besar farmasi). Secara teoretis, pendistribusian produk melalui perusahaan khusus
akan lebih efisien karena memanfaatkan skala keekonomisan dan jumlah jaringan cabang yang tersebar luas.
Produsen farmasi mendistribusikan produknya melalui satu distributor utama yang umumnya mempunyai hubungan
khusus dengan produsen (berada pada satu grup kepemilikan).
Strategi Pemasaran
Pada umumnya produsen melakukan kegiatan pemasaran yang meliputi meliputi: (i) pengenalan produk/
iklan melalui media massa dan (ii) edukasi atau pengenalan produk kepada dokter melalui detailman.
Tiap produk obat memiliki fungsi terapi dan karakteristik khusus yang hanya diketahui oleh dokter.
Ketidaktahuan masyarakat tentang jenis penyakit diderita dan pemahaman kegunaan obat menyebabkan
promosi pengenalan produk obat ethical tidak ditekankan kepada masyarakat secara langsung;
Strategi Penetapan Harga
Mengingat produk farmasi sebagai komoditas yang strategis dan menguasai hajat hidup masyarakat luas,
dalam kasus pendistribusian produk ke wilayah yang jauh dan terpencil, tidak dibebankan kepada konsumen
akhir sehingga harga semua produk ditetapkan sama oleh produsen untuk di semua wilayah Indonesia.
Meskipun antara produsen farmasi dan PBF adalah dua entitas bisnis yang berbeda, akan tetapi melalui
mekanisme penetapan HJD dan HNA, produsen farmasi dapat melakukan penetapan dan pengawasan harga
produk farmasi sampai ke tingkat retailer (apotik).
Analisa Persaingan Usaha Jalur Distribusi
Dalam konteks persaingan usaha, metode dan pola jalur distribusi cenderung membatasi pola persaingan
intrabrand. Hal ini dapat dilihat melalui kemampuan produsen untuk mengendalikan pasokan/logistik serta
tingkatan harga di tiap lini distribusi.
Dengan mengurangi tingkat persaingan intrabrand, produsen farmasi memiliki power untuk mengendalikan
harga jual sampai ke tingkat konsumen. Dalam kondisi persaingan intrabrand yang terbatas, maka porsi biaya
distribusi sepenuhnya dikendalikan oleh produsen. Dengan asumsi marjin distributor bersifat fixed atau
menggunakan pola price cap, maka harga obat di Indonesia lebih banyak ditentukan di tingkat pabrikan (harga
jual pabrik).
Rekomendasi
1. Perlu dilakukan monitoring pelaku usaha, untuk produk kelas terapi hipertensi amlodipine dan antibiotik
kelas cefadroxil, mengingat tingginya rasio konsentrasi dan range harga dari produk ybs. Diduga telah terjadi
praktek oligopoly baik berupa penetapan harga atau pengaturan terhadap output;
2. Perlu dilakukan analisa khusus mengenai strategi integrasi vertikal yang dilakukan oleh produsen farmasi
untuk mengidentifikasi sejauh mana bentuk integrasi tersebut berdampak terhadap iklim persaingan di
sektor hilir (PBF dan apotik) atau yang terkait (RS atau klinik);
3. Perlu dianalisa melalui kegiatan evaluasi kebijakan terhadap Permenkes No 1010 Tahun 2008 tentang
Registrasi Produk Obat untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut memiliki dampak terhadap iklim
persaingan usaha sektor farmasi;
4. Perlu dikaji tatanan kelembagaan sektor farmasi untuk mengatasi permasalahan ketidakseimbangan informasi
antara dokter dan med rep dengan pasien. Penyeimbangan informasi dilakukan melalui program asuransi
kesehatan, dan dengan memberi wewenang apoteker untuk merekomendasikan penggunaan obat resep
dalam range kemampuan membayar pasien;
5. Perlu ada regulasi terhadap harga obat generik berlogo secara umum, berupa pembatasan harga yaitu price
cap (batas atas) karena secara klinis, tidak ada perbedaan signifikan khasiat (mengacu pada uji BA/BE)
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antara obat generik dengan obat generik berlogo. Obat yang off patent harus menjadi obat generik sehingga
keberadaan obat generik bermerek yang harganya masih mendekati harga paten patut untuk dikaji lebih lanjut;

KISI – KISI FARMASI INDONESIA
Jumlah penduduk Indonesia yang relatif besar (lebih dari 200 juta jiwa) berikut tingkat pengeluaran
untuk kesehatan yang relatif masih rendah (sebesar $5/Kapita/tahun dibanding $12 di Malaysia dan
$40 di Singapura) merupakan indikasi besarnya potensi pasar farmasi Indonesia.
Penelitian Clarkson (1996) menunjukkan bahwa industri farmasi merupakan salah satu industri
yang paling menguntungkan. Keuntungan industri farmasi berada di rangking keempat setelah industri
software, perminyakan, dan makanan. Dibanding rata-rata industri, keuntungan perusahaan farmasi
lebih besar yaitu 13.27% dibanding dengan rata-rata 10.19%. Mekanisme mendapat keuntungan
ini dipengaruhi sifat khas industri farmasi, diantaranya adalah adanya hambatan untuk masuk ke
industri farmasi, yang akan mempengaruhi harga obat. Hambatan untuk masuk ke industri farmasi
dilakukan dalam berbagai bentuk: (1) regulasi obat; (2) hak paten; dan (3) sistem distribusi.
Hambatan pertama untuk masuk di industri farmasi adalah aspek regulasi dalam industri farmasi
yang sangat ketat. Proses pengujian obat di Amerika Serikat (termasuk dalam periode 1) oleh Food
and Drug Administration (FDA) berlangsung sangat lama, bisa terjadi sampai 15 tahun dengan
proses yang sangat kompleks.
Faktor penghambat kedua adalah hak paten yang diberikan oleh pemerintah untuk industri farmasi
yang berhasil menemukan obat baru. Industri farmasi menikmati masa monopoli, dimana hanya
sebuah pabrik obat yang mempunyai hak menjual dan memproduksi obat karena hak paten yang
berlaku selama masa 17 tahun sampai 25 tahun. Setelah sebuah obat habis waktu hak patennya,
perusahaan-perusahaan lain dapat memproduksi obat serupa. Hak paten mencerminkan sistem
kapitalis yang menjaga agar modal tetap berkembang dan mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan
berikutnya, termasuk melakukan penelitian obat lebih lanjut.
Hambatan ketiga untuk masuk adalah sistem jaringan distribusi dan pemasaran industri farmasi
yang sangat kompleks. Jaringan sistem distribusi dan pemasaran mempunyai ciri menarik yaitu
menggunakan konsep ‘detailing’ dimana perusahaan farmasi melalui jaringan distributor melakukan
pendekatan tatap muka dengan dokter yang berpraktek di rumah sakit ataupun praktek pribadi.
Pengertian Obat Patent, Generik dan Branded
Secara internasional obat hanya dibagi menjadi menjadi 2 yaitu obat paten dan obat generik. Obat
paten adalah obat yang baru ditemukan berdasarkan riset dan memiliki masa paten yang tergantung
dari jenis obatnya. Menurut UU No. 14 Tahun 2001 masa berlaku paten di Indonesia adalah 20
tahun.
Setelah obat paten habis masa patennya, obat paten kemudian disebut sebagai obat generik (generik=
nama zat berkhasiatnya). Nah, obat generik inipun dibagi lagi menjadi 2 yaitu generik berlogo dan
generik bermerk (branded generic).
Obat generik berlogo yang lebih umum disebut ’obat generik’ saja adalah obat yang menggunakan
nama zat berkhasiatnya dan mencantumkan logo perusahaan farmasi yang memproduksinya pada
kemasan obat, sedangkan ’obat generik bermerk’ yang lebih umum disebut ’obat bermerk’ adalah
obat generik yang diberi merk dagang oleh perusahaan farmasi yang memproduksinya.
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Harga Obat Generik dan Harga Obat Branded Generik
Berikut contoh perbandingan harga obat branded generic dibandingkan dengan harga patent-nya.
Harga obat

Kelas Terapi
Tertinggi (Rp)
Amoxicillin

2475

Terendah (Rp)
259

Patent (Rp)
1940

Ciprofloxacin

18535

218

18535

Cefixime

14500

2177

13733

Cefotaxime

214200

8750

214200

Amlodipine

5500

2300

5500

Ranitidine

4759

180

4759

Mefenamic Acid

1612

100

1612

Cllavulanic Acid

10883

4332

10883

Levofloxacin

27800

1104

27800

Kecenderungan penguatan pangsa pasar dalam beberapa kelas terapi oleh obat branded generic terjadi
bukan sebagai akibat adanya keunggulan dari segi harga jual obat produk penguasa pasar. Hal ini
secara implisit menunjukkan bahwa terdapat karakteristik persaingan non-harga dalam obat branded
generic yang memiliki peranan penting dalam upaya penguasaan pasar yang dilakukan oleh masingmasing produsen obat.
Keputusan pembelian obat oleh konsumen farmasi khususnya obat ethical berada di tangan dokter,
meskipun konsumen akhir dari obat adalah pasien. Pasien sama sekali tidak mempunyai pilihan selain
membeli merek obat yang telah diresepkan oleh dokter.
Dalam industri farmasi khususnya obat ethical, upaya “iklan” justru dilakukan terhadap pengambil
keputusan dalam menentukan obat dalam suatu pengobatan yaitu dokter. Oknum dokter meresepkan
obat ethical dengan merek tertentu kepada pasien karena adanya benefit yang didapatkan dari masingmasing produsen. Persaingan antar produsen justru terjadi dalam memberikan benefit keuangan/nonkeuangan kepada dokter sebagai penentu isi resep obat yang diberikan kepada pasien. Hal tersebut
menjadikan mekanisme persaingan dalam obat ethical menjadi kurang maksimal.
Hal ini disebabkan pasien pada umumnya tidak memahami makna obat generik, branded generic, dan
obat patent (kondisi asymmetric information) sehingga tidak membuka peluang bagi mereka untuk
meminta dokter untuk meresepkan obat generik.
Pasal 61 ayat 3 PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
menyebutkan:
Dalam rangka pelayanan kesehatan, penggantian penyerahan sediaan farmasi yang berupa obat
berdasarkan resep dokter dengan padanannya berupa obat generik, dapat dilakukan dengan
persetujuan dokter yang mengeluarkan resep dan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan
ekonomi penerima pelayanan kesehatan.
Pada praktiknya sangat jarang apoteker menukar obat yang diresepkan dokter dengan obat generik
dan penggantian resep itupun harus dengan seijin dokter.
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Di sisi lain sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang terlalu menekan harga obat generik maka value
penjualan obat generik cenderung semakin menurun. Hal ini juga membuat tidak adanya insentif
ekonomi bagi produsen, distributor, maupun apotek untuk menjual obat-obatan generik.
Kenaikan harga bahan baku sebesar kurang lebih 50%, menyebabkan pasar obat generik semakin
tidak menarik. Produsen obat generik menurunkan jumlah volume produksinya. Akibatnya, suplai
berkurang karena keterbatasan dalam memeuhi kebutuhan obat generik. BUMN yang selama ini
menjadi produsen obat generik telah menurunkan jumlah produksinya, misalnya :
Indofarma & Kimia Farma produksi obat generiknya turun :20- 30%
Dexa Medica produksi obat generiknya turun: 40%
Phapros produksi obat generiknya turun : 60%
Rekomendasi
Selama ini kebijakan Pemerintah yang mengatur harga obat generik dan pengontrolan harga obat
generik 3 kali lipat dari obat generik bermerek (branded generic) hanya dilakukan dalam sarana pelayanan
kesehatan Pemerintah. Pemerintah sama sekali tidak mengatur harga obat branded generic, namun
hanya mengatur labelisasi HET dan kandungan obat.
Jumlah produsen obat yang sangat banyak seharusnya mengindikasikan tingkat persaingan yang cukup
tinggi. Namun, jumlah yang banyak ini malah memberatkan konsumen kesehatan dengan mengenakan
harga yang tinggi. Hal ini diakibatkan oleh tingginya biaya promosi yang dilakukan produsen untuk
melakukan kerjasama yang tidak etis dengan oknum dokter.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada fungsi dan wewenang apoteker dapat
mengganti merek obat yang diresepkan dokter, dengan syarat persetujuan dokter bersangkutan, namun
dalam praktiknya, apoteker tidak berani mengubah, atau bahkan merekomendasikan penggantian
merek obat yang telah diresepkan dokter dengan obat kelas terapi yang sama tapi dengan merek yang
berbeda.
Dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan tersebut di atas Pemerintah perlu menetapkan harga
batas atas dari obat-obatan branded generic dengan berdasarkan undang-undang, dengan maksimal
3 kali dari harga obat generik. Struktur harga obat generik yang telah dikalkulasi secara wajar juga
perlu diperbaiki agar dapat memberikan insentif bagi produsen obat generik.
Pemerintah sebaiknya juga meningkatkan edukasi akan hak konsumen kesehatan dalam memperoleh
transparansi informasi pengobatan (pasien tahu mengenai isi resep/ resep mudah dibaca pasien untuk
menghindarkan asymmetric information) khususnya mengenai pilihan obat yang diresepkan dan
diberikan hak yang dilindungi perundang-undangan untuk memilih merek obat berdasarkan resep
dokter dengan harga yang terjangkau.
Peraturan perundang-undangan untuk melindungi konsumen dari praktik yang tidak etis juga diperlukan,
peraturan tersebut sebaiknya memberikan kewenangan kepada apoteker untuk secara profesional
mengganti “merek” obat yang diresepkan dokter dengan ketentuan harus lebih murah dengan kualitas,
safety dan khasiat dapat dipertanggung jawabkan dan harus atas permintaan pasien.
Untuk merasionalkan harga obat perlu dikembangkan kebijakan parallel import untuk mengembangkan
iklim kompetisi terhadap obat-obatan originator yang berasal dari PMA. Selama ini, obat-obat origina-
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tor selalu menjadi rujukan bagi PMDN dalam pembentukan harga obat-obat branded generic. Oleh karena
itu, jika ada kompetisi pada obat-obat produksi PMA, maka harga obat PMA akan cenderung menurun
dan lebih lanjutnya, akan menekan harga-harga branded generic yang diproduksi oleh PMDN.
Permasalahan-permasalahan yang ada di industri farmasi sekarang ini, disebabkan oleh kebijakan industri
yang bertumpu pada brand competition. Untuk mengatasinya, kebijakan industri farmasi harus diarahkan
pada pendekatan generic substitution, sebagaimana yang terjadi di berbagai negara. Klasifikasi obat
yang terdiri dari paten, branded generic dan generik, harus diubah menjadi paten dan generik saja.
(Sumber: Majalah Kompetisi, Edisi XIII)

2. Kajian Industri Minyak dan Gas Bumi yang difokuskan pada pemetaan dan analisa isu persaingan dalam
akitifitas usaha sektor minyak dan gas bumi di tingkat hulu;
Sektor migas merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting didalam perekonomian Indonesia.
Namun, peranan migas dalam penciptaan laju pertumbuhan PDB Indonesia cenderung menunjukkan pola
menurun dari waktu ke waktu walaupun secara nilai terus bertambah. Pemberlakuan UU No.22 tahun 2001
tentang Migas pada tanggal 23 Nopember 2001 dan PP No.42 tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002 tentang
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas merubah lembaga yang melakukan pengawasan dan pembinaan
kegiatan Kontrak Kerjasama atau Kontrak Productions Sharing yang sebelumnya dilakukan oleh PERTAMINA
digantikan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP MIGAS). Dengan adanya perubahan tersebut,
maka kinerja di sektor hulu migas diharapkan meningkat.
Kegiatan industri hulu migas di Indonesia terdiri dari dua jenis kegiatan yaitu kegiatan eksplorasi dan kegiatan
eksploitasi, dimana kegiatan tersebut dilakukan oleh dua jenis pelaku usaha, yaitu usaha inti dan usaha penunjang.
Masing-masing inti usaha tersebut memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan didalam hal yang berkaitan
dengan proses produksi dalam industri migas. Sementara jika dilihat berdasarkan alur waktu, kegiatan industri
hulu migas terdiri dari tiga tahapan. Aktivitas usaha pada tahap pra KKS merupakan pengumpulan data yang
dilakukan untuk menentukan wilayah kerja dan kemudian akan dilakukan penawaran wilayah kerja ke perusahaan
yang bergerak didalam industri hulu migas melalui proses tender. Tahapan usaha KKS dilakukan setelah
penandatangan kontrak kerjasama. Didalam tahapan ini dilakukan kegiatan eksplorasi untuk mengetahui adanya
cadangan sumber daya minyak atau gas pada suatu wilayah kerja. Sedangkan tahapan pasca KKS merupakan
tahap ekploitasi migas pada suatu wilayah kerja.
Didalam kegiatan usaha migas hulu, lebih banyak digunakan pendekatan competition for the market, hal ini
dikarenakan penguasaan atas hasil produksi merupakan milik Negara dan pelaku usaha hanya bertindak sebagai
kontraktor yang bertugas melakukan kegiatan produksi didalam industri ini. Oleh karena itu potensi pelanggaran
Undang-Undang No 5/1999 yang terjadi didalam didalam industri ini adalah dalam bentuk persekongkolan
tender. Dari tiga tahapan kegiatan dalam industri migas hulu, yaitu Pra KKS, KKS dan pasca KKS, dilakukan
melalui proses tender yaitu berupa pemilihan kontraktor kerjasama dan industri penunjang pada setiap tahapan
kegiatan. Untuk mengurangi potensi pelanggaran tersebut BP migas mengeluarkan Pedoman Tata Kerja No. 007/
PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kerja Sama dari BPMIGAS dan SK perubahannya
yang mengatur proses pengadaan yang dilakukan oleh kontraktor kerjasama.
Tim kajian memandang bahwa tugas yang diemban BP Migas sangat penting, sementara daya jangkau
pengawasannya terbatas sehingga keterlibatan kontraktor lebih dominan. Untuk itu, perlu dilakukan upaya
untuk menegaskan fungsi BP Migas dan memperjelas hubungan kerja antara BP Migas dan kontraktor agar
kelembagaan BP Migas semakin kuat. Sebagai industri dengan karakteristik sangat spesifik, maka terkadang
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mengakibatkan barrier to entry dalam pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu, sebaiknya dibuat kajian dan
pedoman mengenai pengadaan barang/jasa spesifik tersebut.
Di sisi lain tim juga melihat bahwa di industri ini belum ada grand strategi. Terdapat dualisme kepentingan di sini,
antara meningkatkan pendapatan dalam industri migas dengan kepentingan untuk melindungi industri dalam
negeri. Aturan local content yang terlalu dipaksakan dikhawatirkan justru menyebabkan munculnya inefisiensi
industri migas nasional. Pada akhirnya ini akan memunculkan inefisiensi dalam industri migas nasional yang
pada akhirnya akan menghilangkan kesempatan negara untuk mendapatkan penerimaan yang lebih tinggi. Oleh
karena itu, diperlukan grand strategy industri migas nasional terkait dengan target jangka panjang yang ingin
dicapai. Grand Strategy tersebut sekaligus mempertegas visi dan misi pengembangan industri migas nasional,
apakah untuk menciptakan multiplier effect untuk sektor pendukungnya ataukah untuk memperbesar penerimaan
devisa negara.
Dalam kondisi dimana industri pendukung lokal tidak dapat memenuhi kebutuhan industri migas hulu, maka
masing-masing pelaku usaha harus mengembangkan azas demokrasi ekonomi yang mempertimbangkan kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional. Upaya pemberdayaan industri pendukung lokal tidak
seharusnya menjadi entry barrier yang kemudian mengurangi efisiensi nasional dan menghambat perkembangan
industri migas nasional.

Pengembangan Sektor Migas Dari Sudut Persaingan Usaha
Persaingan bukanlah hal yang asing dalam perkembangan sektor migas, bahkan sektor migas mempunyai
keterkaitan yang erat dengan persaingan terutama dengan munculnya hukum persaingan. Hal ini dimulai
sejak terbentuknya Standard Oil Company tahun 1870 oleh John D Rockefeller yang menggabungkan
para shareholder migas dalam bentuk “trust” dan menjadi perusahaan yang terbesar melalui skala
ekonomi yang besar. Bentuk memonopoli ini memicu adanya bentuk trust lainnya yang juga melakukan
praktek monopoli. Trust yang dibentuk tersebut merupakan wadah yang meniadakan persaingan antar
pelaku bisnis. Bentuk ini kemudian mendorong diberlakukannya hukum Anti trust dalam bentuk Sherman
Antitrust Act (1890) sebagai hukum persaingan yang melarang berbagai praktek anti persaingan .
Dalam perkembangannya, setelah melalui berbagai tuntutan, maka Standar Oil Trust dipecah dan
melahirkan banyak perusahan baru yang bergerak pada masing-masing segmen industri yang terpisah
satu sama lain (unbundling). Perkembangan ini turut mempengaruhi berbagai perubahan struktur migas
di berbagai negara termasuk di Indonesia.
Kebijakan persaingan migas di Indonesia
Kebijakan persaingan di Indonesia ditandai dengan disahkannya UU No. 22/2001 tentang Minyak dan
Gas bumi yang menggantikan UU No.8/1971, dimana mulai terbukanya peran serta swasta dalam
industri ini, serta berubahnya peran serta Pertamina dari satu-satunya pelaku usaha tunggal di sektor
ini. Perubahan ini tidak hanya dipicu dari berbagai alasan efisiensi namun juga upaya untuk
memaksimalkan pengelolaan migas yang dapat memberikan kemakmuran sebesar besarnya bagi
masyarakat.
Di sisi hulu, arah kebijakan persaingan telah membuka peluang yang besar bagi pelaku usaha. Hal ini
lebih dikarenakan karakteristik industri hulu yang high technology, dan membutuhkan high capital.
Terlebih lagi, dengan semakin menurunnya jumlah produksi migas nasional, sehingga semakin diperlukan
investasi-investasi baru di sisi hulu migas. Demikian pula di sisi hilir, pembukaan pasar hilir, diharapkan
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menyebabkan semakin banyaknya pilihan dan perbaikan kualitas yang berujung pada kemajuan efisiensi
di sisi hilir.
Namun bentuk perubahan paradigma ini tidak serta merta diterima, terbukti dengan adanya upaya untuk
merevisi UU No. 22/2001 karena dinilai terlalu liberal dan tidak berpihak pada kepentingan negara.
Perbedaan pendapat ini berakhir dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Migas
dengan mencabut pasal yang menjadi dasar yang diperlukan untuk diberlakukannya mekanisme persaingan
usaha.
Pencabutan tersebut secara tidak langsung telah membiaskan arah kebijakan persaingan di sektor migas
dimana di satu sisi pemerintah membuat keputusan untuk membuka pasar, namun di saat yang
bersamaan mengambil alih fungsi pengendalian harga yang membuat persaingan tidak terjadi di sektor
ini. Namun demikian, di sisi lain, walaupun pemerintah memang berhak untuk menentukan arah kebijakan
yang melindungi rakyat, ketidakpastian berusaha tetap perlu dijamin agar membuka peluang bagi pelaku
usaha potensial yang hendak masuk.
Akibat kebijakan persaingan migas
Perubahan arah kebijakan persaingan migas mempunyai dampak pada iklim usaha hulu dan hilir migas.
Di sisi hulu migas, perubahan kebijakan migas yang terkandung dalam UU No. 22/2001 dinilai kurang
memberikan nilai tambah baik pada industri migas nasional maupun pada pendapatan negara. UU
Migas No. 22/2001 dinilai belum membuat iklim usaha sektor hulu menjadi menarik karena proses
investasi menjadi lebih birokratis, pembebanan pajak meskipun belum berproduksi, dan pertentangan
dengan prinsip Production Sharing Contract.
Di sisi hilir migas, perubahan arah kebijakan membuat bertambahnya pelaku usaha hilir, sehingga
meningkatkan berbagai bentuk pilihan, menciptakan harga yang kompetitif, dan pelayanan yang lebih
baik kepada konsumen. Sebagai gambaran, pada bulan Juli 2006 untuk sisi pendistribusian BBM Non
Subsidi, telah terjadi persaingan antara Pertamina, Shell, dan Petronas terkait dengan harga mereka
yang cukup kompetitif.
Selain di sisi harga, persaingan terjadi dalam bentuk kualitas pelayanan oleh Petronas dan Shell seperti
adanya tambahan jasa pembersihan mobil, minimarket, serta SPBU yang nyaman dan transparan,
yang kemudian konsep ini juga dilakukan oleh Pertamina sebagai bentuk upaya kompetisinya.
Kondisi ini nyaris tidak dapat dijumpai saat ini pada BBM Subsidi, selain dikarenakan besarnya perbedaan
antara harga BBM Subsidi dengan BBM Non Subsidi akibat kenaikan harga minyak dunia, juga karena
pasar BBM Non Subsidi yang dinilai kurang menarik karena konsumsi 70% BBM di Indonesia masih
berupa BBM bersubsidi.
Hal yang menarik juga dapat dilihat pada subsektor Elpiji, dimana nyaris tidak terdapat pelaku usaha
baru yang masuk di pasar tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Elpiji merupakan gas hasil produksi
dari kilang minyak atau kilang gas, yang komponen utamanya adalah gas propane (C3H8) dan butane
(C4H10) yang dicairkan. Dalam industri pengolahannya terdapat dua kelompok besar pasar pengolahan
LPG, yaitu hasil pengolahan elpiji oleh kilang migas KPS (yang disalurkan untuk ekspor) dan pasar
domestik sepenuhnya ditangani oleh PT Pertamina (baik yang berasal dari impor, hasil produksi sendiri,
maupun beberapa yang berasal dari hasil KPS).
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Akibat kondisi tersebut, tidak terdapat persaingan dalam upaya menyuplai elpiji hasil pengolahan ke
dalam pasar. Selain itu, keebradaan isu subsidi oleh PT. Pertamina dalam pengolahan Elpiji 12 kg juga
menimbulkan keberatan bagi pelaku usaha baru untuk masuk.
Khusus untuk elpiji, kebijakan yang diambil oleh pemerintah dinilai belum efisien untuk diterapkan dalam
jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh pada masa awal kebijakan elpiji dimulai, segmentasi pasar elpiji
merupakan konsumen menengah ke atas seiring terbatasnya sumber daya elpiji tersebut. Namun dengan
adanya kebijakan yang memaksakan konversi energi ke arah elpiji, otomatis menimbulkan ketergantungan
energi pada sisi impor. Dengan demikian, akan tidak mengherankan apabila saat ini trend nilai import
elpiji cenderung mengalami peningkatan.
Isu Penentuan Harga Oleh Pelaku Usaha
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana sebelumnya, terdapat pendapat yang
menyatakan bahwa harga seluruh Bahan Bakar Minyak (BBM) dan turunannya harus ditetapkan oleh
Pemerintah. Namun fakta menunjukkan bahwa Pemerintah hanya menetapkan harga BBM yang
dikategorikan sebagai BBM bersubsidi yang ditujukan bagi konsumen non-industri seperti Premium,
Solar dan Minyak Tanah. Sementara untuk terdapat beberapa jenis BBM non-subsidi (seperti avtur,
solar industri, dan BBM beroktan tinggi), penetapan harganya diserahkan kepada mekanisme pasar.
Sedangkan bagi produk elpiji, penetapan harganya dilakukan oleh Pertamina.
Dalam hal inilah maka terdapat ketidakkonsistenan regulasi dalam penetapan harga minyak dan gas
bumi. Apabila mengacu kepada UU No. 22 Tahun 2001 maka definisi bahan bakar minyak dengan
tegas dan jelas diuraikan sebagai Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau
diolah dari Minyak Bumi. Sementara definisi gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon
yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses
penambangan Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan dua definisi ini, maka dengan putusan Mahkamah
Konstitusi yang mengembalikan penetapan harga kepada Pemerintah, seluruh harga BBM dan Gas
Bumi seharusnya ditetapkan oleh Pemerintah.
Kesimpulan
Dengan adanya perubahan kebijakan ke arah persaingan dalam industri migas, mendorong pelaku
usaha untuk lebih melakukan efisiensi dan perbaikan baik dari sisi operasional maupun dari sisi
pemasaran. Pada prinsipnya persaingan bukanlah hal yang menakutkan, namun lebih pada dorongan
untuk melakukan perbaikan demi meningkatkan kinerja industri migas.
KPPU sendiri mendukung setiap langkah yang disusun pemerintah dalam industri ini, walaupun memang
kondisi faktual menunjukkan bentuk kebijakan yang ada belum sepenuhnya mendorong persaingan
sehingga dapat berdampak pada iklim usaha di sektor migas. Untuk itu KPPU mendorong agar pemerintah
dapat membuat langkah yang lebih nyata mengenai tahapan pengembangan industri migas dengan
tetap mempertimbangkan persaingan usaha sebagai salah satu instrumen dalam menjamin kesempatan
berusaha bagi setiap pelaku usaha dan secara umum menciptakan efisiensi pasar. Harmonisasi antar
setiap lembaga yang terlibat dalam kebijakan industri migas tersebut, tetap diperlukan dalam upaya
penciptaan kebijakan yang lebih baik dan pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan bagi rakyat
pada umumnya.
(Sumber: Majalah Kompetisi, Edisi XII)
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3. Kajian Industri Transportasi-Logistik yang difokuskan pada pemetaan dan analisa persaingan usaha sektor
logistik untuk beberapa komoditi strategis di Indonesia;
Sektor logistik memainkan peran penting dalam pembangunan nasional dan peningkatan daya saing perdagangan
dalam suatu negara. Sistem logistik yang dijalankan dengan baik dan efektif dapat menyebabkan jalur distribusi
barang, jasa dan informasi dari titik pemberangkatan ke titik konsumsi menjadi lebih efisien. Sebaliknya sistem
logistik yang buruk dapat mengurangi insentif dan nilai perdagangan.
Penataan sektor logistik semakin menjadi perhatian pemerintah, khususnya sejak Indonesia dan negara–negara
ASEAN menandatangani Asean Sectoral Integration Protocol for the Logistic Services Sector pada Agustus
2007. Perjanjian tersebut berujung pada integrasi penuh dan liberalisasi dari sektor jasa logistik di Asean1.
Pemerintah saat ini tengah memformulasikan kebijakan di sektor logistik nasional dalam rangka harmonisasi
dengan kesepakatan regional dan internasional, karena regulasi yang ada saat ini dinilai tidak menyeluruh.
Dengan kata lain, Pemerintah mengharapkan terjadinya transformasi sektor logistik di Indonesia menjadi suatu
sistem yang lebih efisien dan efektif melalui suatu fasilitasi kebijakan.
Seiring dengan hal tersebut, maka KPPU perlu melakukan kajian yang komprehensif guna memetakan tingkat
persaingan di sektor industri logistik, termasuk di dalamnya terkait dengan faktor – faktor yang berpengaruh
terhadap perkembangan industri logistik, serta arah kebijakan Pemerintah dalam meregulasi sektor bersangkutan.
Secara spesifik berbagai permasalahan yang menjadi sasaran kajian adalah:
a. Mengidentifikasi mata rantai dan segmentasi usaha yang terkait dengan sektor logistik, berikut identifikasi
pelaku usaha dan penguasaan pasar pada segmen–segmen usaha bersangkutan,
b. Mengidentifikasi dan menganalisis perilaku pelaku usaha dalam sektor industri logistik,
c. Menganalisis kinerja sektor industri logistik melalui parameter biaya, kualitas, kuantitas, waktu dan lokasi,
d. Menganalisis arah kebijakan pemerintah di sektor industri logistik dan potensi dampaknya terhadap penciptaan
iklim usaha di sektor usaha logistik domestik,
e. Menganalisis sistem pengelolaan sektor industri logistik berdasarkan best practice approach di negara lain.
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, beberapa aspek terkait dengan usaha dan perdagangan sektor logistik
nasional dapat diidentifikasi sebagai berikut:
Mata rantai dan segmentasi usaha sektor logistik sangat terkait erat dengan definisi sektor logistik itu sendiri.
Hingga saat ini belum ada kesepakatan antara berbagai pihak yang terlibat dalam usaha dan perdagangan
sektor logistik di Indonesia mengenai definisi logistik dan kebutuhan pengaturannya. Definisi logistik dapat
didefinisikan berdasarkan lingkup kegiatannya maupun komoditas yang diangkut. Berdasarkan ruang lingkup
kegiatannya, usaha logistik dapat mencakup kegiatan pengadaan bahan baku, pergudangan bahan baku,
pergudangan bahan jadi, pemasaran barang jadi dan penanganan pelanggan. Ruang lingkup kegiatan tersebut
membutuhkan beberapa fasilitas dasar yang vital, yaitu gudang, sarana prasarana transportasi dan teknologi
informasi.
Kebutuhan regulasi tentang logistik sebagai peraturan tersendiri juga masih menjadi perdebatan banyak kalangan.
Satu pihak berpendapat bahwa logistik tidak perlu diatur dalam peraturan tersendiri karena dari lingkup aktifitasnya
sudah dilakukan pengaturan menurut sektor yang terkait, misalnya pergudangan oleh Departemen Perdagangan,
Transportasi oleh Departemen Perhubungan, data dan informasi oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.
Di lain pihak, tidak adanya peraturan logistik yang terintegrasi menyebabkan adanya peluang bagi pihak-pihak
tertentu untuk memanfaatkan celah peraturan tersebut untuk melakukan kegiatan yang merugikan pihak lain,
misalnya perusahaan trailler yang menjadi angkutan darat tanpa prosedur yang berlaku karena menggunakan
bendera perusahaan logistik.

1

Bisnis Indonesia, 22 Oktober 2007, artikel : Masukan Soal Liberalisme Logistik Segera Disampaikan
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Dari lingkup layanan yang dimiliki, perusahaan logistik dapat mencakup beberapa jenis perusahaan berikut:
Kontainer/Container, Jasa kurir/Courier, Pengurusan dokumen/Freight Forwarding, Pengepakan/Packaging, Angkutan
rel/Rail Transport, Angkutan darat/Road Transport, Angkutan laut/Shipping, Penyimpanan/Storage, Tanker/Tanker
dan Pergudangan/Warehouse. Jumlah perusahaan logistik di Indonesia berdasarkan cakupan layanan tersebut
adalah 3.808 perusahaan (2006) yang mencakup perusahaan dalam dan luar negeri. Lingkup layanan perusahaan
logistik tersebut telah mencapai lingkup antar benua, kecuali Afrika.
Dari lokasi kegiatannya, pelaku bisnis jasa logistik sebagian besar terkonsentrasi di kota-kota besar, terutama
kota-kota yang sudah dilengkapi dengan berbagai infrastruktur yang memadai seperti pelabuhan, jalan,
telekomunikasi, dan sarana penunjang lainnya. Fakta yang ada menunjukkan bahwa perusahaan logistik di
Pulau Jawa mencapai 75% dari total perusahaan yang ada (2005).
Beberapa masukan sebagai rekomendasi kepada pemerintah terkait pengaturan sektor logistik adalah:
a. Definisi pasar. Adanya definisi logistik yang jelas dan disepakati semua pihak baik di tingkat nasional
maupun lokal diperlukan untuk menentukan batasan pasar dan wilayah bermain yang jelas dari masingmasing pihak. Saat ini, ketidakjelasan terutama terjadi pada definisi logistik dalam kaitan dengan ruang
lingkup kegiatan dan kebutuhan penanganan pada masing-masing departemen.
b. Regulasi. Regulasi yang mengatur usaha dan perdagangan sektor logistik saat ini tersebar pada berbagai
Departemen, misalnya Departemen Perhubungan, Departemen Perdagangan dan Departemen Komunikasi
dan Informatika. Adanya peraturan dari berbagai lembaga yang berbeda berpotensi pada terjadinya inefisiensi
dan inefektifitas dalam penerapannya, misalnya terkait dengan perijinan dan pajak. Sinkronisasi regulasi
akan mendorong iklim usaha yang sehat dan dinamis melalui pembentukan regulasi tersendiri atau revisi
regulasi eksisting.
c. Kelembagaan. Konsekuensi dari ketiadaan regulasi khusus pada sektor logitik adalah adanya pelibatan
berbagai instansi departemen dalam industri dan perdagangan sektor logistik. Peningkatan efisiensi birokrasi
dan penegakan hukum diperlukan untuk mengurangi biaya tinggi dalam usaha logistik karena adanya
tumpang tindih dan duplikasi peraturan, pungutan tidak resmi baik oleh oknum aparat pemerintah maupun
masyarakat. Adanya badan antar departemen yang mampu memayungi pelaksanaan kebijakan diperlukan
sehingga terdapat koordinasi yang baik diantara instansi yang terlibat, yang dapat dilaksanakan oleh
Kementerian Koordinator Perekonomian. Di tingkat daerah, perlu dilakukan harmonisasi peraturan daerah
yang diselaraskan dengan kepentingan nasional, khususnya bagi usaha peningkatan daya saing sektor
logistik.
d. Globalisasi. Era globalisasi ditandai dengan penerapan AFTA, APEC dan perjanjian dunia yang diatur oleh
WTO. Globalisasi akan meniscayakan masuknya perusahaan-perusahaan asing dengan sumber daya yang
lebih unggul dibandingkan perusahaan dalam negeri. Untuk itu perlu pengaturan operasi perusahaan
asing dengan tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pelaku usaha nasional perlu
dilakukan penguatan dalam menghadapi era pasar bebas, melalui peningkatan manajemen, peningkatan
SDM dan peningkatan penguasaan teknologi.
e. Persaingan usaha. Penguasaan pasar industri logistik menunjukkan indikasi pasar yang oligopolis. Namun
demikian, adanya praktik yang mengancam kompetisi bebas dalam hal pentarifan, perjanjian yang dilarang,
merger dan akuisisi belum ditemukan dalam industri ini. Untuk itu adanya evaluasi dan pengawasan yang
terus menerus diperlukan sehingga pasar industri dan perdagangan sektor logistik akan mampu tumbuh
dan berkembang melalui mekanisme pasar yang sehat. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
akan sangat signifikan dalam aspek ini.
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Pembahasan Amandemen UU No.5 Tahun 1999

Pada tahun 2008, kegiatan amandemen UU No. 5/1999 memasuki tahap lanjutan pembahasan, dimana
pembahasan amandemen ini fokus pada pada 2 materi dalam UU No. 5/1999 yaitu mengenai kelembagaan
KPPU dan tata cara penanganan perkara.
Pada sisi kelembagaan, UU No. 5/1999 yang sekarang berlaku memberikan sejumlah kewenangan dan kewajiban
bagi KPPU untuk melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengawas bekerjanya UU No. 5/1999. Dalam
perjalanannya, pengaturan kelembagaan KPPU dalam UU No. 5/1999 dirasa belum cukup memadai bagi KPPU
untuk melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. Untuk itu dalam lanjutan pembahasan amandemen UU
No. 5/1999 diusulkan terdapat penguatan kelembagaan melalui pengaturan struktur organisasi KPPU. Disamping
itu terdapat usulan penambahan tugas dan wewenang yang diperlukan oleh KPPU dalam rangka mewujudkan
iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.
Selain mengenai kelembagaan, yang juga tidak kalah penting adalah mengenai tata cara penanganan perkara.
UU No. 5/1999 telah mengatur mengenai tata cara penanganan perkara dalam Bab VII pada Pasal 38 sampai
dengan Pasal 46 sebagai prosedur penegakan hukum persaingan usaha dan Bab VIII mengatur mengenai
sanksi berupa tindakan administratif. Dalam pelaksanaannya, tata cara penanganan perkara yang telah diatur
dalam UU No. 5/1999 tersebut masih kurang lengkap sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan baik
dalam tingkat penanganan perkara di KPPU maupun dalam tingkat keberatan di Pengadilan Negeri. Untuk itu
maka dalam lanjutan pembahasan amandemen UU No. 5/1999 diusulkan agar tata cara penanganan perkara
diatur dengan lebih lengkap dan sistematis dengan memperhatikan perangkat hukum yang telah dikeluarkan, baik
oleh KPPU maupun oleh Mahkamah Agung terkait dengan tata cara penanganan perkara persaingan usaha di
KPPU dan Pengadilan.
Kegiatan lanjutan pembahasan dilaksanakan dengan forum diskusi terbatas maupun dengar pendapat dengan
berbagai pihak yang terkait diantaranya adalah instansi pemerintah, lembaga peradilan, baik tingkat pengadilan
negeri maupun Mahkamah Agung, praktisi dan akademisi hukum dan pihak-pihak lain selaku stakeholder UU
No.5/1999. Kegiatan diskusi tersebut diperlukan guna mendengar pendapat berbagai pihak terhadap subtansi
yang diusulkan dalam draft Amandemen UU No.5/1999 tersebut. Diskusi terbatas dilakukan di beberapa kota,
baik di Jakarta maupun di daerah, guna menampung dan memfasilitasi masukan yang disampaikan dari berbagai
stakeholders di daerah. Dengan adanya tahap Lanjutan Pembahasan Amandemen UU No.5/1999 maka akan
menyelesaikan draft Revisi UU No.5/1999.
Sebagai pelaksanaan kegiatan Lanjutan Pembahasan Amandemen UU No. 5/1999 pada tahun 2008 telah
dibentuk Tim internal KPPU dan melibatkan berbagai narasumber. Pada saat ini draft amandemen mengenai
kelembagaan dan tata cara penanganan perkara telah disusun untuk tahap selanjutnya dibutuhkan masukan
interdep yang akan menjadi program lanjutan kegiatan penyusunan amandemen pada tahun 2009.

3.10 Penyusunan Naskah Pedoman Pelaksanaan UU No. 5/1999
Sesuai dengan Pasal 35 huruf f UU No. 5/1999, KPPU telah melakukan beberapa program dan kegiatan
sebagai berikut:
a. Kegiatan Penyusunan Pedoman Pasal 50 b
Kegiatan penyusunan Pedoman Pasal 50 b mengenai perjanjian yang berkaitan dengan Waralaba
dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai dasar alasan pengecualian terhadap perjanjian
waralaba dan penerapannya terhadap praktek usaha waralaba yang berkembang di lapangan, dimana
perjanjian waralaba tidak dapat secara mutlak dikecualikan dari penerapan UU No. 5/1999.
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Pada Pedoman Pasal 50 b ini diberikan rambu-rambu mengenai batasan pengecualian terhadap perjanjian
waralaba, yaitu:
1. Terpenuhinya konsep waralaba
2. Adanya perjanjian waralaba
3. Adanya klausul yang dapat menghambat persaingan
4. Analisis apakah klausul tersebut dimaksudkan untuk melindungi HAKI waralaba atau tidak
5. Apabila dimaksudkan untuk melindungi HAKI waralaba, maka dapat dikenakan pengecualian
6. Apabila tidak dimaksudkan untuk melindungi HAKI waralaba, maka akan dianalisis lebih lanjut apakah
terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
b. Kegiatan Penyusunan Pedoman Pasal 51
Tujuan penyusunan Pedoman Pasal ini adalah sebagai berikut:
a. Mengidentifikasi batasan hukum yang jelas mengenai maksud kegiatan bidang produksi dan/atau
pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang
penting bagi negara.
b. Mengidentifikasi kriteria badan usaha milik negara, badan dan lembaga yang dapat menyelenggarakan
monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang
dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara;
c. Menetapkan mekanisme ataupun urutan yang dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk menentukan
pihak penyelenggara monopoli dan/atau pemusatan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/
atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara;
d. Menjadi pedoman bagi para pihak dalam melakukan kegiatan usaha agar tidak mengakibatkan praktek
monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.
Dalam pedoman pasal diberikan uraian mengenai beberapa hal, yaitu:
a. monopoli dan/atau pemusatan kegiatan;
b. produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak;
c. cabang-cabang produksi yang penting bagi negara;
d. diatur dengan undang-undang.
c. Penyusunan Pedoman Pasal 50 huruf b tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Salah satu hal dalam kebijakan persaingan adalah mengenai pengecualian perjanjian yang berkaitan
dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dimana terdapat persinggungan antara persaingan usaha dan
HKI, HKI dapat mendorong persaingan yang sehat di sisi lain juga berdampak negatif terhadap persaingan.
Di satu sisi HKI memberikan perlindungan atas hak milik individu yang terlalu berlebihan yang dapat
menimbulkan tindakan anti persaingan.
Dalam konsep suatu perjanjian lisensi merupakan pengecualian yang dikecualikan, yakni:
a. Perjanjian yang diperiksa apakah merupakan perjanjian lisensi HKI, bila tidak maka pengecualian
berlaku;
b. Perjanjian lisensi HKI tersebut telah memenuhi persyaratan menurut UU, yaitu pencatatan di Dirjen
HKI, bila belum dicatatkan maka pengecualian tidak berlaku;
c. Perjanjian HKI telah memenuhi persyaratan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar;
d. Perjanjian HKI tersebut terdapat klausul-klausul yang mengandung sifat anti persaingan, bila tidak
ditemukan adanya indikasi tersebut maka perjanjian lisensi HKI berlaku pengecualian dari ketentuanketentuan hukum persaingan usaha.
d. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan UU No. 5/1999 Mengenai Pasar Bersangkutan
Tujuan dari penyusunan Pedoman pelaksanaan tentang Pasar Bersangkutan (relevant Market) ini adalah
memberikan pengertian yang jelas, benar dan tepat tentang apa yang dimaksud dengan pasar bersangkutan
sebagaimana di maksud dalam UU No.5/1999.
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Pentingnya penyusunan pedoman tentang Pasar Bersangkutan ini dalah:
a. Pendefinisian pasar bersangkutan merupakan tahap awal dari analisa anti-trust, terutama untuk
penegakan hukum;
b. Pembuktian pasar bersangkutan bersifat lintas pasal karena hampir semua pasal dalam UU No 5/1999
terkait dengan pasar bersangkutan;
Dalam penyusunan pedoman ini memfokuskan analisa kepada:
a. Definisi dan konsep pasar bersangkutan by product dan by geographic
b. Faktor yg harus dipertimbangkan dalam penentuan product market dan geographic market
c. Best practices
d. Metodologi (kualitatif dan kuantitatif) penetapan relevant market
e. Metode penetapan relevant market untuk KPPU dengan constraint waktu pemeriksaan (detail and
step by step)
e. Penyusunan Kebijakan Persaingan di Forum Internasional
Dengan semakin maraknya pembahasan mengenai persaingan usaha di forum internasional maka Indonesia perlu mempersiapkan kebijakan persaingan Indonesia di tingkat internasional sebagai posisi dasar
Indonesia terutama terkait dengan kerjasama di bidang perdagangan.
Memperhatikan kegiatan kajian di tingkat bilateral, regional dan multilateral yang telah dilakukan pada
tahun 2007, maka hasil-hasil kajian tersebut ditindaklanjuti pada tahun 2008 untuk menghasilkan rumusan
saran dan rekomendasi mengenai kebijakan persaingan di tingkat internasional sebagai bahan penyusunan
pedoman delegasi sebagaimana dipersyaratkan oleh UU No. 24 Tahun 2000.
Bentuk-bentuk kegiatannya adalah sebagai berikut:
a. Berdasarkan hasil kajian Tahun 2007 merumuskan usulan saran dan rekomendasi kebijakan persaingan
Indonesia di tingkat internasional.
b. Melakukan koordinasi dengan Stakeholders mengenai usulan saran dan rekomendasi kebijakan tersebut,
mencakup esensi, urgensi, manfaat, dan konsekuensi yang harus dihadapi dengan adanya kebijakan
tersebut.
c. Menyusun kerangka kebijakan Indonesia yang ideal di forum internasional untuk substansi yang terkait
dengan persaingan usaha. Pada akhirnya, hal tersebut akan menjadi bentuk advokasi KPPU pada pemerintah dalam mengambil kebijakan di forum internasional yang terkait dengan persiangan usaha.

3.11 Kajian Implementasi UU No. 5/1999
a. Kajian implementasi Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Persekongkolan Tender
Persekongkolan pengadaan barang dan/atau jasa merupakan kasus dominan dalam penanganan perkara
di KPPU. Dalam beberapa kesempatan hal tersebut pun terkait dengan masalah kebijakan pemerintah
sehingga KPPU telah menyampaikan beberapa saran dan/atau pertimbangan untuk mewujudkan iklim
persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang dan/atau jasa.
Analisis dilakukan terhadap putusan KPPU yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan
secara langsung dengan prakatek persengkongkolan dalam tender yaitu antara lain Putusan No.3/KPPUI/2002 mengenai kasus tender penjualan saham PT Indomobil Sukses Mandiri, Putusan No. 7/KPPU-I/
2004 terkait dengan proses divestasi dua kapal tanker Very Large Crude Carrier (VLCC) milik PT Pertamina,
Putusan No.7/KPPU-L/2001 pengadaan sapi bakalan Kereman Impor dari Australia dalam proyek
Pembangunan dan pembinaan peternakan di Kabupaten/Kota seJawa Timur Tahun Anggaran 2000 dan
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Putusan No. 16/KPPU-I/2005 Pengadaan Alat Proteksi Lingkungan Berupa Alat Uji Kendaraan Bermotor
yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
Pendekatan kajian efektifitas implementasi dapat menggunakan berbagai macam teori termasuk teori Friedman yang membagi 3 (tiga) faktor utama yang berpengaruh terhadap efektifitas implementasi suatu undangundang yaitu faktor subtansi undang-undang itu sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor budaya hukum.
b. Kajian pasal 25 UU No. 5/1999 tentang Posisi Dominan
Analisis dilakukan terhadap putusan KPPU yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan
secara langsung dengan prakatek penyalahgunaan posisi dominan yaitu pada industri kepelabuhan (Putusan
KPPU No. 04/KPPU-I/2003 mengenai pemeriksaan dugaan pelanggaran terhadap UU No.5/1999 yang
dilakukan oleh PT. Jakarta International Container Terminal (yang lebih dikenal dengan kasus JICT)) dan
industri pendistribusian baterai (Putusan KPPU No. 06/KPPU-L/2004 mengenai pemerikasaan dugaan
pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Artha Boga Cemerlang (yang lebih
dikenal dengan kasus ABC).
Praktek penyalahgunaan posisi dominan dapat disimpulkan bahwa perilaku penyalahgunaan posisi dominan
yang dilakukan oleh para pelaku usaha telah menimbulkan dampak negatif bagi persaingan usaha dimana
membatasi konsumen untuk mendapatkan pilihan yang terbaik di pasar dan mengharuskan konsumen
untuk membayar lebih mahal dari pada biaya yang sewajarnya.
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Sosialisasi Persaingan Usaha

Dalam usaha mengembangkan nilai – nilai persaingan usaha yang sehat
yang merupakan materi utama yang menjadi dasar kegiatan setiap advokasi
yang dilakukan sepanjang tahun 2008, kegiatan sosialisasi menjadi bagian
dari advokasi KPPU. Kegiatan tersebut terus mengalami perkembangan dari
waktu ke waktu. Di sisi lain, banyak pihak yang masih mempersoalkan
kondisi persaingan sehat, apa pun persepsinya.
Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi, pengembangan jaringan
di media massa, dan pelaksanaan materi advokasi lainnya, maka seluruh
kegiatan advokasi yang telah dilakukan pada tahun 2008 telah berkembang
dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat, sejumlah perkembangan dalam
pelaksanaan kegiatan advokasi yang telah dilaksanakan adalah pengembangan
jaringan, peningkatan kemampuan advokasi dan pelaksanaan evaluasi.
Peningkatan tersebut adalah upaya dari pelaksanaan kegiatan advokasi untuk
menjawab tantangan dari dinamika usaha yang kian berkembang dan sarat
dengan strategi inovasi. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan Jaringan
Jaringan komunikasi KPPU yang bersifat eksternal berfungsi sebagai
penanda posisi KPPU di kalangan stakeholdernya. Posisi KPPU berkaitan
dengan 2 (dua) tugas utamanya yaitu: penegakan hukum dan
penyampaian saran dan pertimbangan. Menyikapi hal tersebut, maka
pada tahun 2008, strategi komunikasi dalam bentuk advokasi ditujukan
bagi dua komunitas stakeholder yang mendapat perhatian utama adalah
media massa dan akademisi. Upaya advokasi yang dilakukan untuk
pengembangan jaringan tersebut adalah:
a. Pengembangan Jaringan Media Massa
Peningkatan kerjasama dengan media massa diawali dengan momentum peringatan hari lahir UU No.5/1999. Pada kesempatan tersebut
KPPU, tepatnya tanggal 12 Maret 2008, telah tersedia fasilitas
informasi dalam bentuk media center yang tentunya dapat
dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para jurnalis yang sedang
melakukan tugas liputan di KPPU.
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Sedangkan, untuk akses informasi yang lebih baik ke depannya, KPPU menyelenggarakan forum jurnalis
rutin dan media visit ke sejumlah media cetak dan elektronik. Sepanjang tahun 2008, forum jurnalis
yang dilaksanakan membahas sejumlah isu – isu persaingan usaha baik di tingkat pusat maupun daerah,
yaitu :
- Sewindu Wujudkan Persaingan Sehat (12 Maret 2008)
- Menciptakan Persaingan Sehat Melalui Perubahan Perilaku dan Kepatuhan Hukum (14 April 2008)
- Persaingan Usaha di Sektor Telekomunikasi (9 Juni 2008)
- Temu Ramah dan Diskusi Persaingan Usaha (13 Agustus 2008)
- Perkembangan Kasus Anggota KPPU (18 September 2008)
- Catatan Akhir Tahun: Komitmen KPPU untuk Kepastian Hukum dalam Meningkatkan Budaya
Persaingan Sehat (17 Desember 2008)
Sedangkan, media visit yang dilakukan adalah ke Bisnis Indonesia, Hukumonline, Jawa Pos, ANTV,
Metro TV, Trans TV. Hasil dari media visit adalah berupa sharing informasi sehingga substansi diskusi
yang berkembang dapat dijadikan materi kajian lebih lanjut.
b. Pengembangan Jaringan Akademisi
Selain media massa, KPPU juga mencermati kalangan akademisi. Untuk itu KPPU juga merencanakan
penegakan hukum yang paripurna melalui penciptaan infrastruktur suatu hukum persaingan yaitu dengan
menjalankan setiap sisi terkait dari hukum ini dalam materi yang diajarkan di Perguruan Tinggi. Materimateri tersebut kemudian disusun dalam suatu presentasi agar sistematika pemahamannya dapat terarah.
Beranjak dari tujuan tersebut, KPPU menyelenggarakan forum dan bekerja sama dengan kalangan
akademisi dalam bentuk penyelenggaraan seminar persaingan usaha. Keterangannya adalah sebagai
berikut:
- Forum Prakarsa “Rancangan dan Pengembangan Kurikulum Hukum Persaingan”
Program awal dari KPPU dalam melaksanakan forum pada tanggal 31 Oktober 2008 tersebut adalah
berupa rancangan kurikulum yang ditujukan untuk mendukung dan memperkaya materi pendidikan
hukum persaingan di tingkat Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia.
Rancangan Kurikulum Hukum Persaingan adalah berupa suatu kurikulum lengkap yang terdiri dari
bahan pembelajaran untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai dasar-dasar hukum
dan kebijakan persaingan. Cakupan materinya terdiri dari pengantar, materi pokok, dan pelengkap.
Materi kurikulum juga memuat pengertian ekonomi dalam hukum persaingan. Proporsi ekonomi
dalam hukum persaingan dalam prakteknya terkait dengan mikroekonomi dan organisasi industri.
Sedangkan dalam optimalisasi kinerjanya, maka sisi ekonomi mengenai hukum persaingan harus
dipahami dengan baik dari tiga materi utama, yaitu : batang tubuh perundangan, studi kasus persaingan
dan konsep ekonomi yang memadai.
Hasil forum tersebut berupa rekomendasi awal dari kurikulum hukum persaingan usaha yang akan
ditindaklanjuti menjadi buku teks hukum persaingan usaha.
Selanjutnya untuk melaksanakan penyebaran informasi-informasi aktual tentang persaingan usaha,
KPPU telah membentuk mailing list bagi kalangan akademis dan pemerhati hukum persaingan usaha
yang beralamat di ilmu_persaingan@kppu.go.id
-

Seminar Persaingan Usaha
Kerjasama dengan perguruan tinggi telah dilaksanakan bersama Universitas Trunojoyo dan Universitas Atmajaya. Pelaksanaan seminar yang digagas KPPU bersama kedua lembaga perguruan tinggi
tersebut adalah tindak lanjut dari kegiatan kunjungan perguruan tinggi yang kerap dilakukan ke
KPPU. Kegiatan seminar dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2008 di Madura (Universitas Trunojoyo)
dan tanggal 4 Desember 2008 di Yogyakarta (Universitas Atmajaya).
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2. Peningkatan Kemampuan Advokasi
Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan advokasi pada tahun–tahun sebelumnya, maka diketahui bahwa
tingkat pemahaman stakeholder KPPU sangat bervariasi. Harus diakui bahwa sampai saat ini KPPU baru
mampu melakukan advokasi parsial. Kemampuan advokasi perlu dibangun, dipahami dan dilakukan,
serta mencari terobosan gerakan baru dalam upaya menjawab tantangan dan perubahan. Sedangkan,
berdasarkan UU No. 5/1999, KPPU memiliki dua tugas utama yaitu menegakkan hukum persaingan
usaha dan menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Dari keduanya, KPPU bergerak
menuju upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
Mencermati bahwa penegakan hukum adalah suatu proses yang berkelanjutan, karenanya hukum yang
akan diberlakukan harus diawali dari suatu perspektif dan pemahaman yang seragam. Unsur penting
dalam memperbaiki tingkat pemahaman adalah komunikasi yang berkelanjutan. Penerapan komunikasi
yang berkelanjutan tersebut harus selalu disesuaikan tingkat pemahaman publik agar tujuan implementasi
UU No. 5/1999 tercapai.
Melalui kegiatan sosialisasi, KPPU berusaha menumbuhkan pemahaman kepada pelaku usaha yang
merupakan pemain utama dalam dunia persaingan untuk mematuhi ketentuan dalam UU No.5/1999.
Kesiapan pelaku usaha dalam hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti persepsi tentang UU No. 5/
1999, kredibilitas lembaga pengawas dan adanya kepercayaan bahwa perubahan perilaku mereka ke
arah persaingan sehat akan memberikan keuntungan. Kegiatan sosialisasi adalah kegiatan utama yang
diselenggarakan KPPU dalam rangka peningkatan pemahaman stakeholder tentang KPPU dan UU No. 5/
1999.
Pada tahun 2008, sebagai bagian dari kegiatan pengembangan kemampuan advokasi, maka telah disusun
sebuah buku yang merupakan hasil tulisan Anggota KPPU periode 2006–2011, yaitu “Untaian Pemikiran
Sewindu Persaingan Usaha” yang diterbitkan secara gratis bagi kalangan stakeholder KPPU. Untuk
mengakomodasi hal tersebut maka upaya advokasi dalam bentuk kegiatan sosialisasi dari tahun ke tahun
dirancang sesuai dengan perkembangan tingkat pemahaman stakeholder KPPU, yang diantaranya adalah
pengambil kebijakan di pemerintahan, maupun para penegak hukum (hakim pengadilan negeri).
Hasil yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi yang diturunkan dalam bentuk program–program komunikasi
adalah mendorong masyarakat secara aktif untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan UU No. 5/
1999 dan memberikan bentuk perekonomian Indonesia yang efisien melalui perwujudan iklim usaha
yang kondusif. Selain itu, kegiatan sosialisasi tidak hanya terbatas dalam bentuk seminar dan forum
diskusi tapi juga dilaksanakan kegiatan dalam bentuk dialog interaktif di televisi Pelaksanaannya berjalan
paralel dengan kegiatan komunikasi lain untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan stakeholders. Kegiatan dialog interaktif telah diselenggarakan di:
1. Metro TV tanggal 10 Desember 2008 dengan tema KPPU sebagai Lembaga Pengawas Persaingan
Usaha
2. TV One tanggal 17 Desember 2008 dengan tema Retail Modern Vs Ritel Tradisional
3. TV One tanggal 18 Desember 2008 dengan tema Persaingan Sehat dalam Pengadaan Barang/ Jasa
4. TV One tanggal 19 Desember 2008 dengan tema Kartel dan Problematikanya
5. Metro TV tanggal 26 Desember 2008 dengan tema Persaingan Usaha dalam Industri Hulu Migas
Indonesia
Tujuan akhir dari efektifitas sosialisasi yang adalah terbentuknya komunitas persaingan usaha yang akan
mendukung perkembangan dan merupakan cerminan dari telah membaiknya tingkat kesadaran terhadap
persaingan usaha yang sehat. Selanjutnya, secara rinci kegiatan sosialisasi berdasarkan stakeholder adalah
sebagai berikut:
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1. Pengusaha
Semakin berkembangnya hukum persaingan usaha, maka tuntutan dari pelaku usaha juga semakin
beragam. Pada konteks ini, upaya advokasi harus disusun secara jeli untuk membidik sejumlah kepentingan
yang melekat pada pelaku usaha. Untuk itu, sosialisasi diselenggarakan dalam bentuk:
a. Forum diskusi
Forum diskusi diselenggarakan sesuai sektor strategis dengan membahas perkembangan aktualnya.
Pada tahun 2008 telah diselenggarakan forum diskusi di sektor minyak dan gas bumi, yaitu seminar
Persaingan Usaha dalam Industri Hilir Migas Indonesia pada tanggal 30 Juni 2008 dan 1 Juli 2008.
Rekomendasi dari seminar migas tersebut yaitu:
1. Perlunya forum diskusi intensif dengan melibatkan berbagai instansi terkait (Departemen ESDM,
Kementerian BUMN, BP Migas, BPH Migas, Kantor Menko Perekonomian, Departemen Perdagangan,
dan instansi lainnya) mengenai:
1. Pemahaman Undang-Undang No.22 Tahun 2001 beserta peraturan turunannya serta dampak
yang ditimbulkan;
2. Implementasi mekanisme persaingan yang wajar, sehat, dan transparan dalam penetapan pelaku
usaha penyedia dan pendistribusian BBM; dan
3. Perumusan pengertian national interest serta cakupannya dalam mewujudkan tujuan UndangUndang No.22 Tahun 2001.
2. Perlunya forum harmonisasi kebijakan antar instansi terkait di atas, baik terhadap kebijakan yang
telah ada (existing) maupun kebijakan selanjutnya dalam upaya penerapan mekanisme persaingan
yang wajar, sehat dan transparan pada pasar hilir minyak dan gas maupun pembuatan kebijakan
energi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pembahasan intensif lebih lanjut dan konkrit (dalam bentuk focus group discussion) mengenai
permasalahan industri hulu minyak dan gas.
b. Audiensi
Sejumlah permintaan audiensi telah diterima oleh KPPU dari pelaku usaha dan perwakilan DPRD.
Tercatat, sepanjang tahun 2008, pengusaha dari sejumlah sektor industri, diantaranya adalah industri
perbankan, industri ritel dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Sedangkan audiensi DPRD
telah dilakukan oleh DPRD Salatiga, DPRD Sukabumi, DPRD Yogyakarta, dan DPRD Pematang Siantar.
2. Pengambil Kebijakan di Pemerintahan
Beberapa spesifikasi yang dimiliki oleh lingkungan kebijakan di sejumlah daerah di Indonesia dianggap
memberikan tantangan yang cukup berarti terhadap KPPU dan implementasi regulasi persaingan.
Pembentukan tingkat pemahaman UU No.5/1999 di daerah tentu dapat ditelusuri dari berbagai sisi,
hanya saja yang harus dihindari adalah terjadinya diskrepansi antara struktur regulasi persaingan ini
dengan harapan masyarakat. Jejaring KPPU dalam menumbuhkan perekonomian daerah dibangun melalui
kerjasama dengan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Kerjasama diwujudkan dalam bentuk
audiensi dan penyelenggaraan seminar persaingan usaha. Kegiatan seminar dengan pemerintah daerah
telah dilaksanakan di sejumlah propinsi sebagai berikut :
- Propinsi Sumatera Utara tanggal 26 Maret 2008
- Propinsi Sumatera Barat tanggal 9 April 2008
- Propinsi Bangka Belitung tanggal 23 April 2008
- Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 30 April 2008
- Propinsi Kalimantan Timur tanggal 14 Mei 2008
- Propinsi Kalimantan Barat tanggal 25 Juni 2008
- Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 20 Agustus 2008
- Propinsi Maluku tanggal 27 Agustus 2008
- Propinsi Papua tanggal 27 Oktober 2008
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Langkah aktual yang dilakukan KPPU dalam menepis persepsi tersebut adalah bahwa dalam konteks
daerah, maka KPPU berupaya melakukan pemetaan permasalahan persaingan usaha yang terjadi. Untuk
memetakan permasalahan persaingan usaha, pertama, dilakukan diskusi dengan pihak – pihak terkait
berdasarkan porsi permasalahan di daerah tersebut. Dengan demikian, maka disusunlah format mutakhir
dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dalam bentuk diskusi terbatas dengan pihak yang langsung
menghadapi permasalahan tersebut.
Diskusi tersebut terlaksana berkat masukan dari Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU mengenai
permasalahan yang mengemuka di daerah wilayah kerjanya. Dengan demikian, selanjutnya setiap elemen
permasalahan dapat diidentifikasikan sebagai substansi persaingan di daerah tersebut. Sedangkan,
untuk analisis lebih lanjut agar identifikasi tersebut menjadi masukan yang berguna, selanjutnya
diterjemahkan dalam kajian atau monitoring sebagai tindak lanjut forum.
3. Hakim Pengadilan Negeri
Hukum dan kebijakan persaingan usaha yang terus berkembang menuntut teknik penanganan kasus
yang semakin mendalam disamping peningkatan pemahaman agar terbentuk persamaan persepsi.
Dalam kerangka pemikiran inilah KPPU, melaksanakan pelatihan bagi para hakim sebagai upaya
berlanjut untuk menyamakan persepsi mengenai efektifitas implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha bagi para Hakim Agung serta para hakim dari Pengadilan Negeri di antaranya adalah di:
- Palembang tanggal 16 dan 17 Juni 2008
- Bengkulu tanggal 24 dan 25 Juni 2008

3. Kemampuan Evaluasi
Stakeholder KPPU yang beragam tentu mempunyai kepentingan yang berbeda juga terhadap akses informasi
tentang KPPU dan UU No.5/1999. Sehingga materi sosialisasi dalam bentuk seminar, forum diskusi dan
pelatihan yang dilaksanakan untuk kalangan akademisi, instansi pemerintah di pusat dan daerah, pelaku
usaha sektor alat kesehatan dan pelabuhan, hakim pengadilan negeri serta media massa disesuaikan untuk
kebutuhan informasi UU No.5/1999 bagi setiap unsur masyarakat tersebut.
Alasan dari pemilahan stakeholder tersebut adalah bahwa setiap forum sosialisasi akan efektif jika dipertajam
bahasannya pada isu – isu persaingan usaha tertentu. Meskipun demikian, materi utama sosialisasi masih
seputar Persekongkolan Tender. Dasarnya, adalah sampai saat ini KPPU kerap menerima laporan mengenai
perilaku persekongkolan tender dari berbagai unsur masyarakat.
Kondisi tersebut tentu harus diperbaiki, agar pemahaman hukum yang diinginkan dapat tercapai dan
diaplikasikan secara sesuai. Di sisi lain, penegak hukum UU No.5/1999, KPPU, harus berpacu dengan
dinamika dunia usaha yang sarat nuansa persaingan. Berbagai inovasi yang mengiringi laju dunia usaha
harus dicermati dalam pelaksanaan tugas KPPU. Hal tersebut menjadi penting karena inovasi kerap dijadikan
dalih strategi pemasaran yang dapat bersinggungan dengan ketentuan persaingan usaha yang sehat.
Dengan demikian mulai tahun 2008, dilakukan penyusunan standarisasi materi advokasi yang didasarkan
atas evaluasi hasil kegiatan sejumlah forum di daerah. Kegiatan tersebut dilakukan di :
- Gorontalo tanggal 31 Maret 2008
- Mataram tanggal 28 Mei 2008
- Surabaya tanggal 21 Oktober 2008
- Bali tanggal 5 November 2008
- Banda Aceh tanggal 13 November 2008
- Batam tanggal 18 November 2008
- Yogyakarta tanggal 4 Desember 2008
- Jakarta tanggal 9 Desember 2008
- Palangkaraya tanggal 16 Desember 2008
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Telaah Konsep Harmonisasi Kebijakan :
Mekanisme Persaingan Usaha dalam Industri Hilir Migas Indonesia
Penentuan arah grand strategy sektor hilir migas (minyak dan gas) adalah komitmen awal yang harus
diselaraskan oleh segenap pihak terkait dalam sektor tersebut. Sejalan dengan itu, maka Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) mengundang berbagai pihak yang terkait dengan sektor industri hilir migas di
Indonesia, untuk menyampaikan masukan dalam Seminar Nasional : Persaingan Usaha dalam Industri
Hilir Migas di Indonesia yang berlangsung selama dua hari (30 Juni – 1 Juli 2008) di Hotel Borobudur,
Jakarta. Dua substansi utama yang dibahas dalam seminar tersebut adalah Kebijakan Sektor Hilir Migas
Indonesia dan Instrumen Hukum dalam Industri Hilir Migas.
Penataan sektor hilir migas seharusnya diawali pada saat terjadi perubahan perundangan dalam sektor
tersebut. Bentuk perubahan tersebut sangat jelas terlihat pada UU No.22/2001 tentang Minyak dan
Gas bumi (UU Migas) yang menggantikan UU No.8/1971, yang mencantumkan terbukanya peran serta
swasta dalam industri ini serta berubahnya peran serta Pertamina dari satu-satunya pelaku usaha tunggal
di sektor ini menjadi bentuk Persero.
Perubahan tersebut mengartikan Pertamina setara dengan pelaku usaha swasta lainnya dan mulai
diberlakukannya sistem persaingan pada beberapa sektor hilir migas. Bentuk perubahan terjadi karena
desakan untuk mengefisienkan sektor ini agar memiliki nilai saing yang tinggi. Hanya saja, beberapa
pendapat menyatakan perubahan ini lebih didasarkan akibat desakan liberalisasi dari negara – negara
maju dan memiliki dampak terhadap perusahaan nasional.
Tanggapan terhadap perubahan paradigma tersebut cukup beragam. Jika KPPU menilai bahwa perubahan
paradigma harus diikuti dengan penafsiran terhadap arah kebijakan sektor hilir migas paska revisi UU
tersebut oleh Mahkamah Konstitusi, maka pihak pemerintah menyikapinya dengan melaksanakan sejumlah
kebijakan terkait. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Purnomo Yusgiantoro yang menjelaskan bahwa perkembangan dan arah kebijakan sektor hilir migas
sebenarnya telah diatur dalam kebijakan energi nasional, kebijakan minyak dan gas bumi, kebijakan
sektor hilir migas, kebijakan BBM dan dideskripsikan dalam pengusahaan sektor hilir migas. Pada
prinsipnya, alur pikir hilir migas tersebut didasarkan pada penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar
pada ruang lingkup bidang usaha hilir migas.
Sedangkan, terkait dengan kepemilikan infrastruktur hilir migas, maka hal yang harus dicermati adalah
sejauhmana national interest (kepentingan nasional) ditempatkan dalam kebijakan sektor hilir migas.
Hasil diskusi dengan Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, berpendapat bahwa hal yang harus dicermati
adalah sejauhmana national interest (kepentingan nasional) ditempatkan dalam kebijakan sektor hilir
migas.
Lebih lanjut, penerapan mekanisme persaingan usaha di sektor hilir migas ditengarai sangat tergantung
pada upaya – upaya pemerintah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Komisi VII DPR-RI, Erlangga
Hartarto, maka diantara upaya pemerintah yang cukup positif tersebut adalah peningkatan daya beli
masyarakat, perluasan lapangan kerja serta efektifitas koordinasi antar instansi terkait dan sinergi antar
sektor baik di pusat maupun di daerah.
Berbagai penafsiran tentang implementasi kebijakan sektor hilir migas sebenarnya kemudian diulas lebih
lanjut oleh Faisal Basri dan Dr. Kurtubi selaku pengamat ekonomi di sektor tersebut. Hasilnya adalah
titik pandang mengenai kebijakan sektor hilir migas lebih tepat jika menilik keberpihakan kebijakan
tersebut pada kepentingan rakyat dan tidak melulu hanya membela pemerintah. Instrumen hukum yang
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jelas dalam aplikasi kebijakan pemerintah harus menjadi dasar utama dalam pelaksanaan sektor yang
jelas-jelas menjadi hajat hidup orang banyak tersebut.
Di sisi lain, Anggota KPPU, Tadjuddin Noer Said berpendapat bahwa sejumlah permasalahan yang
muncul dalam masa transisi perubahan paradigma UU Migas diantaranya adalah :
- Terdapatnya beberapa isu yang perlu dipertegas, seperti mekanisme penetapan harga, cakupan
pengertian bahan bakar minyak yang ditetapkan pemerintah, dan lainnya.
- Kelemahan regulasi telah mengakibatkan isu penetapan harga oleh Pertamina sebagai pelaku usaha
atas produk tertentu yang berpotensi bersinggungan dengan Undang – Undang Persaingan Usaha
(UU No.5/1999).
Mencermati bahwa permasalahan sektor hilir migas tidak akan tuntas hanya dalam diskusi seminar,
maka KPPU juga menilai perlunya forum diskusi intensif dengan melibatkan berbagai instansi terkait
yaitu Departemen ESDM, Kementrian BUMN, BP Migas, BPH Migas, Kantor Menko Perekonomian,
Departemen Perdagangan dan instansi lainnya mengenai :
a. Pemahaman UU No. 22/2001 beserta peraturan turunannya serta dampak yang ditimbulkan;
b. Implementasi mekanisme persaingan yang wajar, sehat, dan transparan dalam penetapan pelaku
usaha penyedia dan pendistribusian BBM; dan
c. Perumusan pengertian national interest serta cakupannya dalam mewujudkan tujuan UU No. 22/
2001.
KPPU juga selalu berupaya memberikan penilaian terhadap berbagai perilaku pengusaha dan kebijakan
pemerintah dari kacamata netral tanpa vested interest apapun. Dengan konsistensi ini KPPU berharap
agar bangsa Indonesia dapat memetik manfaat optimal dari tumbuhnya persaingan usaha yang sehat.

4.2

Kerjasama Dalam Negeri dan Sosialisasi Persaingan Usaha

KERJASAMA DALAM NEGERI
Selain penguatan kerjasama tingkat internasional dengan lembaga persaingan internasional, KPPU juga terus
menguatkan kerjasama dengan instansi dan departemen terkait lainnya di tingkat nasional. Dalam upaya
menjalin kerjasama baik tersebut, KPPU sebagai pengemban amanat rakyat dalam penegak hukum persaingan
di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU telah mengadakan
pertemuan dengan beberapa Menteri Negara dan Lembaga Negara terkait guna menjalin kerjasama antar
lembaga negara dan pemerintah dalam menjalin sinergi yang baik demi penegakan hukum persaingan.

1. Audiensi
Selama tahun 2008, KPPU telah mengadakan pertemuan diantaranya:
1. Pertemuan dengan Bappenas (12 Maret 2008)
KPPU meminta pendapat Menteri dalam hal makro, yaitu tentang sikap pemerintah (dalam hal ini
BAPPENAS) atas isu/arah kebijakan persaingan secara nasional.
2. Pertemuan dengan Wakil Presiden RI (28 Maret 2008)
Selain mengirimkan saran dan pertimbangan ke Presiden, KPPU juga meminta dukungan langsung dari
Wakil Presiden dengan mengadakan pertemuan langsung KPPU dengan wakil presiden. Dalam pertemuan
ini KPPU menyampaikan hasil kinerja KPPU serta beberapa kasus yang telah dan sedang ditangani. Serta
dalam kesempatan tersebut KPPU meminta dukungan pemerintah untuk dapat melakukan kerjasama
yang baik demi tegaknya hukum persaingan di Indonesia.
3. Pertemuan dengan Menteri Perekonomian (12 April 2008)
KPPU meminta pendapat Menteri tentang sikap pemerintah (dalam hal ini Koordinator Bidang Perekonomian) atas isu/arah kebijakan persaingan secara nasional. Hal ini karena dalam kajian-kajian yang
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ditangani KPPU tidak sanggup mencakup seluruh sektor ekonomi yang ada, selain itu dibutuhkan badanbadan regulator yang juga berkaitan dengan isu persaingan untuk dapat bekerjasama demi penyelesaian
isu persaingan yang dijalani.
Pertemuan dengan Menteri Perindustrian (21 April 2008)
Penyampaikan kajian-kajian yang tengah ditangani oleh KPPU yaitu bidang industri pokok yang sangat
berpengaruh pada perekonomian, seperti halnya; industri gula rafinasi, industri baja, industri tembakau
dan industri pulp/kertas.
Pertemuan dengan Menteri Pertahanan (21 Mei 2008)
KPPU menyampaikan beberapa permasalahan industri yang menurut perspektif KPPU berada di bawah
Departemen Pertahanan, seperti contohnya dalam pengelolaan taxi bandara di wilayah enclave sipil serta
industri strategis yang berkaitan dengan pertahanan. Selanjutnya menyangkut permasalahan industri barang
dan jasa yang bersentuhan dengan Departemen Pertahanan terkait dengan jaminan supply kebutuhan
Departemen Pertahanan.
Pertemuan dengan Menteri Perhubungan (20 Juni 2008)
Pertemuan ini membahas tanggapan Menteri Perhubungan dari beberapa saran pertimbangan yang telah
disampaikan oleh KPPU kepada Departemen Perhubungan, diantaranya Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di pelabuhan, kesepakatan
tarif lini dua pelabuhan tanjung priok, dan pelaksanaan angkutan kontainer roll on-roll off (RoRo) Batam
– Singapura.
Pertemuan dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (11 Desember 2008)
KPPU diwakili oleh Bp. Ketua KPPU, beberapa anggota Komisi dan Ibu Direktur Eksekutif mengadakan
pertemuan dengan Gubernur Lemhanas, Bp. Muladi di ruang dinas beliau di Gedung Lemhanas, Jakarta.

2. Penyusunan Nota Kesepahaman
Selain pertemuan dengan lembaga negara dan pemerintah, KPPU juga menyusun formulasi penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan Departemen Komunikasi dan Informatika
(Depkominfo) tentang penanganan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada industri komunikasi
dan informatika dan KAPOLRI RI tentang kerjasama dan koordinasi dalam penanganan perkara praktek monopoly dan persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam penanganan
perkara yang dihadapi oleh KPPU, karena KPPU dalam menangani kasus tentunya perlu dukungan dan peran
serta dari berbagai pihak termasuk pemerintah dan lembaga negara terkait. Ruang lingkup dari nota kesepahaman
KPPU dengan Depkominfo tersebut antara lain:
1. Pengkajian dan Monitoring perilaku pelaku usaha di industri komunikasi dan informatika yang berpotensi
melanggar UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga
selanjutnya dapat menjadi bahan bagi KPPU untuk ditindaklanjuti dalam proses penegakan hukum;
2. Harmonisasi kebijakan persaingan dalam industri komunikasi dan informatika untuk mencapai hasil guna
yang diharapkan dalam industri terkait;
3. Akses data, dan atau informasi baik bersifat proaktif, maupun reaktif;
4. Sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat kepada pemangku kepentingan industri komunikasi
dan informatika.

3. Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi VI yang membidangi sektor Perindustrian, Perdagangan,
koperasi/usaha kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Negara, Investasi dan Badan Standarisasi Nasional
sebagai partner penting bagi KPPU dalam penyampaian aspirasi serta pertanggung jawaban kinerjanya dalam
kurun waktu 7 (tujuh) bulan ini terhitung sejak Januari 2008 - Desember 2008 telah mengadakan Rapat
Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI sebanyak 5 (lima) kali.
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Pada RDP pertama tanggal 19 Maret 2008 dihasilkan beberapa kesimpulan antara lain:
1. Berkaitan dengan banyaknya kasus terkait dengan persaingan usaha tidak sehat Komisi VI DPR RI
mendukung langkah-langkah KPPU dalam upaya meningkatkan fungsi dan peranannya sesuai dengan
amanat UU No. 5/1999 tentang larangan praktek monopoly dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Komisi VI DPR RI meminta kepda pemerintah untuk melakukan harmonisasi kebijakan sesuai dengan
rekomendasi KPPU dan Komisi VI DPR RI meminta kPPU untuk menyampaikan hasil kajian yang berkaitan
dengan regulasi yang mengarah pada timbulnya praltek monopoly dan persaingan usaha tidak sehat
kepada Komisi VI DPR RI.
3. Dalam upaya menjaga independesi KPPU sebagai lembaga yang menjalankan amanat UU No. 5/1999
maka, Komisi VI DPR RI meminta untuk menyelesaikan satus kesekretariatan KPPU selanjutnya terkait
dengan hal ini Komisi VI juga akan mengadakan dialog denga Menteri Negara terkait (Menpan, Mensesneg,
Menkeu)
Kemudian RDP kedua yaitu pada tanggal 26 Juni 2008 dengan daftar pertanyaan. Dari pembahasan dan
diskusi yang berlangsung selama RDP tersebut telah dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :
1. Komisi VI mendesak kepada pemerintah cq Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara agar segera
menetapkan status pimpinan kesekretariatan (setingkat eselon 1A) serta meminta kepada Menteri Keungan
menetapkan bagian anggaran sendiri
2. Komisi VI juga meminta kepada pemerintah cq Departemen Keuangan Kementerian Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara agar segera memproses pencairan anggaran KPPU yang dibintangi oleh Ditjen Anggaran
Departemen Keuangan RI
3. Laporan hasil kinerja KPPU beserta dengan hasil putusan perkara yang telah ditangani maupun penanganan
perkara yang sedang ditangani. Kemudian diskusi seputar permasalahan kelembagaan, terkait didalamnya
persoalan administratif (termasuk didalamnya permaslahan SDM maupun permasalahan keterbatasan
gedung tempat kerja).
4. Komisi VI juga meminta agar KPPU dapat terus meningkatkan kinerjanya
Tiga RDP berikutnya membahas mengenai anggaran pembiayaan KPPU untuk Tahun 2009, serta penyampaian
evaluasi kinerja KPPU dan penanganan perkara yang sedang dan telah diputuskan oleh KPPU. Ketiga RDP
tersebut dilaksanakan pada 10 September, 23 September dan 14 Oktober 2008. Kesimpulan yang dihasilkan
dari 3 RDP mengenai anggaran tersebut adalah:
1. Berkaitan dengan Pagu Sementara RAPBN tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI
sebesar Rp. 82.089.300.000,- (Delapan Puluh Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pagu anggaran Departemen Perdagangan Republik Indonesia, maka
Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui RAPBN Tahun 2009. Namun berdasarkan paparan dari Komisi
Pengawas Persaingahn Usaha (KPPU) RI, Komisi VI DPR RI dapat memahami usulan kebutuhan anggaran
sebesar Rp 118.000.000.000, - (Seratus Delapan Belas Milyar Rupiah).
2. Mengingat realisasi pelaksanaan anggaran (DIPA) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI hingga 4
September 2008 baru mencapai Rp 26.368.876.801,- (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh
Delapan Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah) atau mencapai 30,33%
dari pagu anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp 86.939.983.000 (Delapan Puluh Enam Milyar
Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah), maka Komisi
VI DPR RI mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI agar melakukan optimalisasi penggunaan
anggaran sehingga kebijakan, program dan kegiatan sesuai target.
Dari RDP tersebut Komisi VI DPR RI terus mendukung upaya yang telah dilakukan KPPU dalam menjalankan
fungsinya sebagai pengemban amanat UU No. 5/1999 tentang larangan praktek monopoly dan persaingan
usaha tidak sehat. Serta dari beberapa kajian yang telah dilakukan KPPU Komisi VI memberikan tanggapan
yang positif serta mendorong KPPU untuk terus melakukan pemantauan terhadap sektor-sektor ekonomi penting
yang melakukan pelanggaran UU No. 5/1999.
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4.3

Kerjasama Luar Negeri

Perkembangan kegiatan kerjasama kelembagaan dalam forum internasional dan kerjasama dengan lembaga
internasional yang terkait dengan pengembangan nilai-nilai hukum dan kebijakan persaingan sepanjang tahun
2008 dijabarkan sebagai berikut:

1. OECD
Pada periode 2008, KPPU terus melakukan upaya penguatan eksistensi kelembagaan KPPU baik melalui
perwujudan reformasi regulasi, yaitu pengadopsian integrated checklist on regulatory reform, peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, berbagi ilmu tentang hukum dan kebijakan persaingan usaha pada forum
internasional, pelaksanaan negosiasi tentang kebijakan persaingan di tingkat internasional, dan peningkatan
peranan KPPU sebagai regular observer pada OECD.
Sesuai dengan agenda OECD-Competition Committee, dalam semester pertama 2008 ini telah dilakukan
dua kali pertemuan Competition Committee. Pada pertemuan pertama di bulan Februari, KPPU mendapat
kehormatan untuk menjadi salah satu pimpinan sidang yang membahas isu Residential Water Heaters dan
Consumer Choice in Mobile Telephony. KPPU juga menyampaikan written contribution dengan topik Indonesian Antitrust Issues in Interlocking Directorate. Isu “interlocking directorate” dalam Pasal 26 UU No 5/
1999. Aturan tersebut juga dilaksanakan sejalan dengan peraturan pemerintah atau departemen yang terkaitnya
lainnya yaitu antara lain UU No No. 19/2003 mengenai BUMN, Peraturan Bank Indonesia No 2/7/2000
serta Peraturan Bapepam No. Kep-45/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997.
Selain aktif dalam pertemuan tersebut, KPPU juga melakukan pertemuan dengan OECD expert terkait dengan
kemungkinan bantuan OECD dalam bentuk technical assistance pemberian pelatihan mengenai implementasi
OECD assessment toolkit. Usulan pelatihan yang direncanakan dilaksanakan di Indonesia tersebut juga merupakan
penjabaran dari salah satu rekomendasi penting yang dihasilkan dalam APEC Seminar bulan Juni 2007 di
Jakarta yaitu adanya kesepakatan para APEC economies untuk menemukan cara terbaik (berdasarkan
pengalamannya) dalam mengadopsi competition assessment, reformasi regulasi, dan kebijakan persaingan.
Untuk itu mereka juga menekankan pentingnya dialog yang kontinyu dan bantuan teknis dalam penerapan
OECD integrated checklist. Sehingga KPPU perlu mempersiapkan wawasan dan pengetahuan terhadap toolkits
tersebut yang sejalan dengan rencana penerapan dari OECD assessment toolkits.
Sedangkan dalam partisipasi pada pertemuan bulan Juni, KPPU menunjukkan eksistensi sebagai anggota
regular observer OECD (sejak Desember 2005) melalui penyampaian written contribution pada pertemuan WP
2 dan WP 3 pada bulan Juni 2008. Namun, KPPU tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut karena bersamaan
dengan penyelenggaraan acara APEC seminar dimana KPPU sebagai host country penyelenggara acara tersebut.
Ketidakhadiran dalam kegiatan tersebut tidak mengurangi kontribusi aktif KPPU dalam acara tersebut. KPPU
tetap menyampaikan 3 (tiga) written contribution sebagai bahan diskusi dalam forum tersebut. Materi yang
disampaikan tersebut adalah pertama competition issues in Indonesia construction industry, kedua adalah
bundling in Indonesian competition law dan ketiga adalah market studies in Indonesian competition agency.
KPPU juga secara aktif berkontribusi dalam OECD meeting pada bulan Oktober 2008 mengenai monopsony
and buyer power dan the rationalies for and against vertical unbundling of retail gasoline outlets.

2. OECD – Korea Policy Centre
OECD Korea atau saat ini dikenal sebagai OECD-Korea Policy Centre (OCED-KPC); sebelumnya bernama OECDKorea Regional Center for Competition (OECD-KRCC); adalah wadah sharing experience dan capacity building bagi otoritas pegawai lembaga persaingan di wilayah Asia Pacific yang merupakan bagian dari OECD.
Sepanjang tahun 2008, OECD-KRCC telah mengundang KPPU untuk turut berpartisipasi dalam 4 pelatihan.
Dalam pelatihan tersebut, beberapa materi tingkat lanjut disampaikan dan dibahas oleh ahli hukum persaingan
usaha yang didatangkan dari kantor pusat OECD di Paris. KPPU sendiri telah aktif dilibatkan dan bertukar
pengalaman dalam pelatihan tersebut sejak pendirian OECD-RCC, yaitu pada akhir tahun 2004. Sepanjang
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tahun 2008, telah diselenggarakan 5 (lima) kali pelatihan (workshop) yang dilaksanakan di Korea Selatan dan
Singapura. Berbagai teori dan praktek tentang cartel dan leniency program, penyalahgunaan posisi dominan
serta quantitative methods dalam mengukur kekuatan pasar, merjer dibahas dalam workshop tersebut. Berikut
adalah penjelasan singkat mengenai pelatihan OECD Korea yang telah diikuti oleh KPPU:
1. “Regional Antitrust Workshop on Cartels, Leniency Program and the Interface between Competition and
Regulation”
Seminar diselenggarakan di Singapura pada tanggal 5-7 Maret 2008. Seminar membahas isu persaingan
terkait kartel, bentuk dan implementasi leniency program yang efektif, serta hubungan antar kompetisi
dan regulasi. Sesi pertama berupa sharing pengalaman tiap negara peserta dalam melawan kartel nasional
maupun internasional. Sesi kedua berupa diskusi tentang teori-teori kartel dan bagaimana agar leniency
program dapat menjadi bagian efektif dalam agenda anti-kartel. Sesi terakhir membahas upaya penegakan
hukum persaingan yang sering berbenturan dengan regulasi industri oleh pemerintah, serta bagaimana
menjalin hubungan harmonis antara lembaga persaingan dan regulator.
2. “Regional Antitrust Workshop on Abuse of Dominance”
Seminar diselenggarakan di Seoul, Korea pada tanggal 23-25 April 2008. Seminar ini membahas tentang
bagaimana menentukan kekuatan monopoli dan penyalahgunaan posisi dominant. Seminar diikuti oleh
lembaga persaingan dari 13 negara yang saling bertukar pikiran dan berbagi informasi kasus persaingan
usaha yang berkaitan dengan penyalahgunaan posisi dominant. OECD selaku penyelenggara memberikan
gambaran pengertian dan teori-teori terkait, serta memberikan contoh kasus (hypothetical cases) sebagai
bahan diskusi bagi para peserta dalam mengevaluasi kasus abuse of dominant position.
3. “Regional Antitrust Workshop on Quantitative Methods”
Seminar diselenggarakan di Jeju Island, Korea pada tanggal 18-20 Juni 2008. Tujuan workshop ini
adalah memperkenalkan economic mindset dan teori / pendekatan ekonomi yang biasa dipergunakan
oleh beberapa competition agencies terkait dengan proses penegakan hukum persaingan usaha. Sesi
pertama fokus pada konsep dasar analisa ekonomi yang terkait dalam hukum persaingan. Sesi kedua
menerangkan bagaimana mengumpulkan, menata dan menggunakan data-data ekonomi. Sesi ketiga
menjelaskan beberapa konsep statistic dasar dan teknik yang digunakan dalam proses investigasi dan
litigasi. Seminar diformulasikan agar peserta mendapat pemahaman mendasar akan penggunaan alat dan
bukti ekonomi dalam analisa kompetisi.
4. “Regional Antitrust Workshop on Horizontal Mergers and Joint Ventures”
Seminar diselenggarakan di Seoul, Korea pada tanggal 12-14 November 2008. Seminar ini menelaah
isu-isu kompetisi terkait merjer horisontal dan perusahaan patungan. Hari pertama fokus pada efek kompetisi
yang muncul dari adanya merjer horisontal, adanya the primary economics avenues of harm of anticompetitive effects of horizontal merger dilengkapi dengan studi kasus dari lembaga terkait. Hari kedua,
peserta menganalisa 2 hypothetical cases tentang permasalahan yang seringkali muncul dalam evaluasi
merjer. Sesi terakhir fokus pada merger remedy dan joint ventures, dilengkapi studi kasus tentang bentukbentuk usaha patungan dan pendekatan hukum persaingan yang bisa diterapkan.
5. “Regional Antitrust Workshop on Anti-Cartel Enforcement”
Pelatihan diselenggarakan di Seoul, Korea pada tanggal 10-12 Desember 2008. Pelatihan ini disusun
sedemikian rupa untuk memberikan pengetahuan kepada peserta tentang suatu pengenalan atas teori
dan praktek yang dipergunakan dalam penegakan hukum anti-kartel modern. Pelatihan ini membahas
contoh hipotesa kasus kartel aspal, disertai dengan pembekalan oleh para ahli tentang berbagai aspek
kartel dan penyelidikan kartel. Pada tahap pertama, peserta melakukan diskusi dengan penegak hukum,
ahli dan me-review dokumen kasus. Setelah itu, suatu penggeledahan dilaksanakan dan peserta memulai
penyelidikan secara resmi. Pada tahapan kedua, peserta dipertemukan dengan konsumen dan salah satu
perusahaan yang turut melakukan kartel namun memutuskan untuk bekerjasama dengan lembaga
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persaingan. Pada tahap ketiga, peserta kembali dipertemukan dengan perusahaan kartel lainnya. Pada
setiap tahapan, peserta dibagi menjadi 3 kelompok dan tiap kelompok akan mewawancara setiap
karakternya. Setelah wawancara, setiap kelompok akan saling melengkapi hasil temuannya dan bersamasama akan menganalisa dan menentukan langkah investigasi selanjutnya.
Melalui kapasitas dan keahlian OECD – RCC tersebut, KPPU merencanakan untuk mengajukan proposal
penyelenggaraan pelatihan tersebut di Indonesia tahun 2009 dengan tujuan untuk memaksimalkan
partisipasi aktif staf KPPU yang dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam analisa dan aplikasi
kasus persaingan usaha.

3. UNCTAD
UNCTAD sebagai salah satu lembaga bagian dari United Nations khususnya yang membidangi Divisi Competition Law dan Consumer Policies Branch. Formulasi bantuan technical assistance yang sudah dirintis sejak
akhir 2004 antara KPPU dan UNCTAD, maka tahun 2007 telah dicapai sebuah kerangka kerjasama bilateral
antara KPPU dan UNCTAD untuk periode 2 (dua) tahun kedepan yaitu 2008 - 2009. Dalam kerjasama
tersebut, KPPU diminta secara khusus untuk menjadi pusat pengembangan hukum dan kebijakan persaingan
untuk wilayah Asia Tenggara. Dalam mewujudkan hal tersebut, UNCTAD akan memfasilitasi pelaksanaan
penerjemahan modul pelatihan UNCTAD ke dalam bahasa Indonesia dan pelaksanaan training for trainer (ToT)
bagi internal dan eksternal KPPU, sekaligus fasilitasi pelaksanaan workshop dalam industri telekomunikasi,
infrastruktur dan fasilitas esensial lain, serta potensi penerapan class action dalam penegakan hukum persaingan
usaha di Indonesia. Dalam tahun 2008, kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan November adalah Workshop Competition and Regulation in the Telecommunications Sector.
Selain itu kegiatan dalam kerangka kerjasama bilateral tersebut, KPPU juga berperan aktif dalam pertemuan
UNCTAD khususnya dalam Inter-Governmental Group of Expert (IGE) Meeting on Competition Law and Policy
yang merupakan agenda tahunan UNCTAD yang dilaksanakan di markas besar UNCTAD di Geneva, Swiss.
Pada bulan Juli 2008, KPPU menghadiri Pertemuan UNCTAD Ad Hoc Expert Group on the Role of Competition Law and Policy in Promoting Growth and Development dan UNCTAD Intergovernmental Group of Experts
on Competition Law and Policy, Sesi ke-9 di Jenewa, Swiss. Dalam kesempatan ini, KPPU menyampaikan
written contribution dengan topik Indonesian perspective on abuse of dominance selain itu KPPU juga
menjadi salah satu panelist dalam pertemuan Ad-hoc Expert Group on the Role of Competition Law and Policy
in Promoting Growth and Development yang mendiskusikan tentang posisi dan sikap negara berkembang
terhadap periaku penyalahgunaan posisi dominan.
Salah satu poin penting yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut yaitu Ketua KPPU menyatakan bahwa
Indonesia, c.q. KPPU, berminat dan membuka kemungkinan bagi UNCTAD untuk menyelenggarakan peer
review atas hukum dan kebijakan persaingan usaha di Indonesia yang akan diadakannya selambatnya bulan
Juli 2009. Kegiatan peer review selain ditujukan untuk meningkatkan kualitas maupun efektifitas kajian hukum
serta kebijakan persaingan usaha di Indonesia dalam rangka memperkuat pelaksanaan hukum dan kebijakan
persaingan usaha fair di Indonesia, dimaksudkan juga untuk mempererat kerjasama di antara seluruh pembuat
kebijakan kepentingan usaha. Secara umum, UNCTAD Voluntary Peer Reviews on Competition Law and Policy
dilaksanakan oleh para ahli kebijakan persaingan dan akan dijadikan dasar pelaksanaan peer review pada sesi
tahunan pertemuan Intergovernmental Group of Experts (IGE).
Sebagai tindak lanjut atas rencana Peer Reviews tersebut, KPPU telah melakukan serangkaian pertemuan
internal untuk mematangkan konsep dan mempersiapkan data-data terkait yang sekiranya diperlukan. Saat ini,
UNCTAD telah menunjuk konsultan dari Brazil dan Jepang Pada bulan Desember 2008, UNCTAD telah
mengirimkan delegasinya ke Jakarta, yaitu Mr. Hassan Qaqaya untuk memformulasikan tujuan utama peer
review yang diinginkan KPPU. Dalam kunjungan tersebut juga dibahas tentang identifikasi cakupan isu yang
akan dibahas dalam peer review, pengumpulan informasi dasar, dan diskusi dengan stakeholder yang dinilai
penting oleh KPPU dalam penyiapan laporan peer review tersebut.
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4. APEC
Dalam semester pertama tahun 2008, KPPU telah menunjukkan peran dan partisipasi aktif dalam proses
penyusunan APEC Individual Action Plan 2008 (APEC-IAP), Rencana Aksi Individu 2008) dibawah koordinasi
Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian khususnya dalam Chapter Competition. APEC–IAP 2008
membahas gabungan berbagai isu yang terkait dengan kebijakan ekonomi di suatu negara, antara lain tarif dan
non tarif, jasa, investasi, standarisasi, bea cukai, pengadaan pemerintah, hak kekayaan intelektual, dan kebijakan
persaingan. Terkait dengan penyusunan APEC–IAP 2008 tersebut, KPPU juga terlibat dalam rencana pelaksanaan
APEC Peer Review yang akan dilaksanakan pada 2009. KPPU telah berkoordinasi dengan Menko Perekonomian
mengenai isu hukum dan kebijakan persaingan yang akan disampaikan dalam Peer Review.
Pada bulan Agustus 2008, KPPU menghadiri pertemuan APEC SOM III Meeting and Related Meetings di Peru.
Dalam pertemuan ini, KPPU diundang untuk memaparkan hasil yang dicapai dari proyek “APEC Seminar for
Sharing Experiences in APEC Economies on Relations between Competition Authorities and Regulator Bodies
(CTI13/2008T)” tanggal 11-13 Juni 2008 serta memberikan laporan perkembangan pelaksanaan proyek “The
Fourth APEC Training Course on Competition Policy (CTI14/2008T)” tanggal 5-7 November 2008, keduanya
dilaksanakan di Bali. KPPU juga dipercaya memberikan presentasi pada sesi Sharing Experiences for Members
with Newly Established Competition Agencies. Sesi ini merupakan sarana bertukar pengalaman dan informasi
bagi para negara anggota yang akan atau baru saja memiliki competition agency. Negara-negara maju yang
telah berpengalaman dalam membangun competition agency juga turut diundang untuk berbagi pengalaman
dan opini mereka dalam mengimplementasikan competition policy.
Sedangkan sebagai perwujudan keaktifan peran KPPU dalam upaya mendukung reformasi regulasi yang mulai
disosialisasikan pada kalangan stakeholder terkait, maka pada tahun 2008 ini KPPU memprakarsai penyelenggaraan dan sebagai host country dalam acara yang diprakarsai oleh APEC, yaitu:
1. APEC Seminar for Sharing Experiences in APEC Economies on Relations between Competition Authorities and Regulator Bodies (CTI 13/2008T), tanggal 11 – 13 Juni 2008 di Bali.
Seminar tersebut merupakan tindak lanjut dari Seminar APEC yang dilaksanakan pada bulan Juni 2007
di Jakarta yang salah satu rekomendasi hasil Seminar APEC pada bulan Juni 2007 adalah perlunya
diskusi dan pertemuan lebih lanjut guna berbagi pengalaman dari pelaksanaan APEC-OECD Integrated
Checklist sebagai bagian dari upaya mendorong proses Regulatory Reform guna mewujudkan kebijakan
persaingan yang sehat.
Salah satu point dari APEC-OECD Integrated Checklist mengenai perwujudan membangun kelembagaan
yang kuat dan harmonis sebagai instrumen penting untuk mendorong proses Regulatory Reform melalui
kerangka kelembagaan yang harmonis antara lembaga persaingan dan sektor regulator terkait. Disamping
itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran anggota APEC economies atas pentingnya
pengembangan Regulatory Reform khususnya dalam rangka hubungan antara lembaga persaingan dan
regulator sektoral. Sehingga diharapkan praktek-praktek pelaksanaan dan pemanfaatan OECD Integrated
Checklist dalam harmonisasi kebijakan terutama bagi regulator dan lembaga persaingan diperlukan agar
pembuatan kebijakan dapat dilakukan secara konsisten sehingga perbaikan kualitas kebijakan Regulatory Reform dalam bentuk harmonisasi kebijakan dapat diakselerasikan dan keefektifan biaya dalam
pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan. Kesuksesan penyelenggaraan APEC Seminar selama dua
setengah hari tersebut ditunjukkan dengan partisipasi peserta kurang lebih 100 peserta baik dari perwakilan
pemerintah dari Negara-negara anggota APEC economies sebanyak 13 negara anggota APEC economies
yaitu dari Chili, Jepang, Mexico, Peru, Filipina, Papua New Guinea, Rusia, Singapura, Thailand, Vietnam,
Malaysia, Chinese Taipei serta Indonesia. Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Organization
for Economic Cooperation and Development (OECD) dan Internastional Competition Network (ICN).
Peserta dari perwakilan domestik dari departemen terkait juga aktif berpartisipasi dalam acara tersebut.
Seminar tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi dan kesimpulan yang menciptakan arah yang
jelas bagi harmonisasi dan penguatan kerjasama antara lembaga persaingan dan lembaga regulator sektor
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tertentu dalam kerangka pewujudan reformasi regulasi. Rekomendasi penting yang dihasilkan adalah
pemahaman perlunya dukungan politis untuk membangun sebuah kerangka kebijakan yang sejalan dengan
reformasi regulasi, serta terkait dengan perwujudan harmonisasi kebijakan antara lembaga persaingan
dan lembaga regulator sektor tertentu maka perlu mempertimbangkan kejelasan dan pembatasan tugas
antara kedua lembaga tersebut. Rekomendasi penting lainnya adalah usulan mekanisme sistem konsultasi
dan koordinasi antara lembaga persaingan dan lembaga regulator sektor sebelum menyusun peraturan
yang melibatkan tugas dan wewenang kedua lembaga, misalnya mekanisme penyusunan Memorandum
of Understading (MoU) yang dalam pelaksanaan teknisnya dapat berupa penyusunan joint-working team,
diskusi dan pertemuan regular untuk saling bertukar informasi dan pengalaman pada isu persaingan
dalam sektor yang menjadi jurisdiksi lembaga regulator sektor tertentu. Hal penting lain yang perlu
ditindaklanjuti Indonesia maupun APEC economies lainnya adalah proses reformasi regulasi akan berjalan
dengan baik apabila sebuah institusi yang dapat mendukung dan memelihara proses tersebut dilakukan
melalui sebuah institusi yang memadai baik dari pembiayaan dan pengkoordinasian dalam penggunaan
perangkat manajemen regulasi.
2. The Fourth APEC Training Course on Competition Policy (CTI 14/2008T), tanggal 5-7 November 2008 di
Bali
APEC Training Course diselenggarakan pada tanggal 5-7 November 2008 di Sanur Paradise Plaza Hotel,
Sanur, Bali. Pelatihan yang diselenggarakan selama dua setengah hari tersebut dihadiri oleh 25 peserta
internasional dari 13 negara anggota APEC Economies yaitu Australia, Chili, China, Jepang, Hongkong,
Malaysia, Rusia, Singapore, Thailand, Vietnam, Mexico, Peru, Taipei serta Indonesia. Pelatihan juga diikuti
oleh 30 peserta domestik yang berasal dari perwakilan departemen-departemen pemerintahan, regulator
dan akademisi yang aktif berpartisipasi dalam pelatihan ini. Di hari pertama, pelatihan dibuka oleh Ketua
KPPU dan perwakilan CPLG. Acara kemudian dilanjutkan dengan presentasi mengenai topik yang menjadi
agenda diskusi utama, yaitu Competition Policy and Industrial Policy (WG I) oleh Komisioner KPPU Bp.
Nawir Messi dan Challenges for cartel cases in domestic/international markets (WG II) oleh Prof. Makoto
Kurita dari Chiba University, Japan. Selanjutnya, peserta pelatihan dibagi menjadi 2 working group untuk
masing-masing mendiskusikan setiap topik secara lebih mendalam.
Pada Working Group I tentang “Competition Policy and Industrial Policy” dibahas tentang beragam peraturan
dan regulasi yang dapat melindungi para pelaku usaha dari persaingan dan memberi special akses ke
faktor produksi atau pasar bagi produk-produk mereka. Dalam prakteknya, sering terjadi benturan
kepentingan antara industrial policy yang ingin melindungi perusahaan local, SME atau BUMN dengan
undang-undang anti persaingan yang juga diterapkan untuk melindungi konsumen. Sementara pada Working
Group II tentang “Challenges for cartel cases in domestic/international markets” dibahas tentang
penanganan kasus kartel. Hasil diskusi menunjukkan bahwa hampir seluruh negara APEC telah menerapkan
langkah-langkah untuk melawan kartel melalui lembaga persaingan dan peraturan pemerintah. Diskusi
berfokus pada kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh para investigator lembaga persaingan dalam
mengusut kasus kartel, seperti wewenang investigasi yang terbatas, bagaimana membuktikan bukti tidak
langsung, dan bagaimana merumuskan leniency program.
Sebagai penutup, KPPU selaku instansi penyelenggara pelatihan internasional tersebut memandang bahwa
kedua isu yang dibahas merupakan isu yang paling sering ditemukan dalam upaya penerapan hukum dan
kebijakan persaingan usaha di berbagai negara. Tidak jarang berbagai upaya pencegahan mengalami
kebuntuan akibat kepentingan pihak tertentu yang tidak jarang melatarbelakangi suatu kebijakan industri.
Hal tersebut tentu saja akan menciptakan berbagai distorsi dalam upaya pengembangan kebijakan
persaingan di setiap negara. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pendefinisian kembali kepentingan
nasional dalam setiap kebijakan industri menjadi penting agar tidak selalu dijadikan alasan bagi setiap
perlindungan atas industri tertentu.
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Pentingnya Institusi Reformasi Kebijakan dalam
Harmonisasi Kebijakan Persaingan dan Regulasi Sektoral
Pada Oktober 2002, APEC dan OECD menyepakati perumusan APEC-OECD Integrated Checklist on
Regulatory Reform (Checklist) untuk dapat diterapkan di negara-negara anggotanya. Checklist ini
bertujuan untuk memberikan pemahaman mendasar tentang kebijakan persaingan yang telah diterapkan
di beberapa negara. Penerapan checklist diharapkan dapat membantu terbentuknya program yang
selaras antara kebijakan persaingan dan kebijakan pemerintah, serta meningkatkan hubungan dan
relasi antara lembaga persaingan dan badan regulator.
Fluktuasi ekonomi dunia yang tengah dan akan terus berlangsung saat ini memaksa negara-negara
anggota APEC mengubah kebijakan ekonominya agar dapat meminimalkan efek negatif dan distorsi
terhadap perekonomian nasional mereka. Hal ini berarti mereka harus meresktrukturisasi kerangka
kebijakan ekonomi, dengan cara meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan dan meningkatkan
kualitas proses perumusan kebijakan. Agenda perubahan kebijakan atau reformasi regulasi saat ini
tengah menjadi topik hangat pada berbagai diskusi di forum bilateral, regional dan multilateral. Di
negara-negara anggota APEC, perubahan ini menjadi agenda utama seiring dengan dirumuskannya
APEC-OECD Integrated Checklist sebagai toolkit bagi para pembuat kebijakan dalam menerapkan
reformasi regulasi.
APEC-OECD Integrated Checklist dimaksudkan untuk berfungsi sebagai voluntary tool yang dapat
digunakan oleh negara anggota dalam menilai usaha, aktifitas dan kinerja mereka dalam menerapkan
reformasi regulasi, kebijakan persaingan, pelaksanaan undang-undang persaingan dan kebijakan pasar
terbuka yang didukung APEC dan OECD. Untuk mensosialisasikan checklist ini, diselenggarakanlah
rangkaian seminar sebagai forum untuk saling bertukar pengalaman atas konsep, kebijakan dan praktek
reformasi regulasi yang baik antar negara anggota. Melalui forum ini, negara anggota yang telah
berpengalaman dalam reformasi kebijakan (regulatory reform) kepada negara lain yang belum atau
akan menerapkan Checklist tersebut.
Sebagai bagian dari rangkaian seminar tersebut, pada tanggal 11-13 Juni 2008 diselenggarakanlah
“APEC Seminar for Sharing Experiences on Relations between Competition Authority and Regulatory
Bodies” di Bali, Indonesia. Seminar internasional ini terselenggara atas kerjasama antara KPPU dan
APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), dengan didukung oleh Taiwan Fair Trade Commission
Chinesse Taipei dan Ministry of Foreign Trade and Tourism Peru . Seminar tersebut merupakan tindak
lanjut dari Seminar APEC yang dilaksanakan pada bulan Juni 2007 di Jakarta, dimana salah satu
rekomendasi yang dihasilkan adalah perlunya diadakan diskusi dan pertemuan lebih lanjut guna
berbagi pengalaman atas pelaksanaan APEC-OECD Integrated Checklist, sebagai bagian dari upaya
mendorong proses Regulatory Reform guna mewujudkan kebijakan persaingan yang sehat. Tercatat
partisipasi dari kurang lebih 100 peserta yang berasal dari perwakilan negara-negara anggota APEC,
seperti Chili, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Mexico, Papua New Guenea, Peru, Filipina, Russia,
Cina, Thailand dan Vietnam. Seminar juga dihadiri oleh delegasi perwakilan dari OECD (Organization
for Economic Cooperation and Development) dan ICN (International Competition Network). Seminar
juga dihadiri oleh perwakilan departemen-departemen dalam negeri.
Seminar ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kapasitas pengembangan hukum dan kebijakan
persaingan di tiap negara anggota APEC, serta sebagai sarana saling bertukar pengalaman untuk
memperdalam pemahaman atas prinsip-prinsip yang terkandung dalam APEC-OECD Integrated Checklist, terutama dalam membina hubungan antara lembaga persaingan dan otoritas regulator, dan
bagaimana Checklist ini bisa menjadi alat efektif untuk menerapkan aturan kebijakan persaingan.
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Melalui seminar ini, diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran anggota APEC economies atas
pentingnya pengembangan institusi reformasi regulasi, khususnya dalam rangka hubungan antara
lembaga persaingan dan regulator sektoral. Dari forum saling bertukar pengalaman tersebut dicari best
practices atas penerapan checklist. Best practices dalam penerapan harmonisasi kebijakan antara
lembaga persaingan dan badan regulator akan mendukung terciptanya iklim usaha dan investasi yang
kondusif di tiap negara anggota APEC, baik di negara maju ataupun di negara berkembang. Hingga
saat ini, masih banyak diantara negara anggota APEC yang masih memerlukan capacity building
untuk dapat menerapkan checklist secara efektif, terutama di negara-negara berkembang. Untuk itulah
terbentuknya forum bertukar pengalaman menjadi sangat besar manfaatnya sebagai sarana pembelajaran
dan sosialisasi bagi mereka.
KPPU menekankan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip persaingan sehat dan pembentukan institusi
ekonomi yang berperan sebagai regulator dan pengawas. Persaingan sehat akan mengurangi ekonomi
biaya tinggi sehingga kegiatan usaha dapat berjalan lebih efisien dan penuh inovasi, sementara
pembentukan institusi ekonomi akan menjamin efektifitas aspek operasional dan ekonomikal pada
sektor terkait. Sebagai contoh di Indonesia, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengawasi
kebijakan telekomunikasi dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengawasi sistem penyiaran Indonesia. Untuk menjamin terbentuknya iklim persaingan sehat dan menghindari terjadinya tumpang tindih
wewenang dan kebijakan, diperlukan harmonisasi dan koordinasi antar institusi ekonomi tersebut,
terutama antara badan regulator dan lembaga persaingan. Sebagai contoh, KPPU sebagai lembaga
persaingan telah bekerjasama dengan beragam badan regulator. KPPU telah menandatangani MoU
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Komunikasi dan Informasi dan beberapa
departemen teknis terkait. KPPU juga menjalin koordinasi dengan regulator lain seperti BRTI melalui
partisipasi dalam berbagai workshop dan forum diskusi. KPPU saat ini tengah mengembangkan beragram
skema kerjasama dan koordinasi dengan badan regulator lainnya untuk dapat semakin mewujudkan
harmonisasi kebijakan antar lembaga persaingan dan badan regulator.
Agenda diskusi dalam “APEC Seminar for Sharing Experiences on Relations between Competition
Authority and Regulatory Bodies” menghasilkan beberapa rekomendasi dan kesimpulan yang
menciptakan arah yang jelas bagi harmonisasi dan penguatan kerjasama antara lembaga persaingan
dan lembaga regulator dalam kerangka pewujudan reformasi regulasi. Salah satu rekomendasi penting
yang dihasilkan adalah pemahaman akan perlunya dukungan politis untuk membangun sebuah kerangka
institusi untuk reformasi regulasi. Reformasi regulasi dapat bekerja maksimal bila ada sebuah institusi
yang kuat yang mampu berperan sebagai pendukung, pengawas dan pemelihara terciptanya reformasi
kebijakan yang tepat. Hal ini sejalan dengan salah satu point dalam APEC-OECD Integrated Checklist,
yaitu untuk membangun sebuah sistem kelembagaan yang kuat sebagai instrument penting dalam
mendorong proses reformasi regulasi melalui kerangka kelembagaan yang harmonis antara lembaga
persaingan dan sektor regulator. Pada titik ini, hukum persaingan dan lembaga persaingan berperan
strategis dalam implementasi reformasi regulasi.
Rekomendasi penting lainnya adalah usulan adanya sebuah mekanisme sistem konsultasi dan koordinasi
antara lembaga persaingan dan lembaga regulator sebelum menyusun peraturan yang melibatkan
tugas dan wewenang kedua lembaga, misalnya mekanisme penyusunan Memorandum of Understading
(MoU) yang dalam pelaksanaan teknisnya dapat berupa penyusunan joint-working team, diskusi dan
pertemuan regular untuk saling bertukar informasi dan pengalaman pada isu persaingan dalam sektor
yang menjadi jurisdiksi lembaga regulator sektor tertentu. Koordinasi ini menjadi penting mengingat
ada beragam permasalahan yang seringkali muncul dalam hubungan antara lembaga persaingan dan
badan regulator, seperti adanya tumpang tindih kewenangan dan otoritas, kurangnya independesi
lembaga, kurangnya pemahaman atas isu persaingan dalam setiap peraturan dan kebijakan, dan
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perbedaan tujuan atas suatu kebijakan publik. Sementara terkait dengan perwujudan harmonisasi
kebijakan antara lembaga persaingan dan lembaga regulator, maka perlu dirumuskan kejelasan dan
pembatasan tugas antara kedua lembaga tersebut.
Tantangan yang dihadapi oleh setiap negara di dunia adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi
tetap stabil melalui penerapan peraturan dan hukum persaingan yang efektif. Inovasi usaha saat ini
seringkali terhambat oleh perilaku anti persaingan dan penerapan hukum yang serampangan, maka
tiap negara seyogyanya menelaah kembali implementasi kebijakannya. APEC-OECD Integrated Checklist
on Regulatory Reform akan memberikan panduan dan kriteria untuk mempermudah proses evaluasi
ini, dengan memberikan konsep kunci implementasi kebijakan regulatory reform yang efektif, untuk
membantu para pembuat keputusan. Praktek-praktek pelaksanaan dan pemanfaatan Checklist dalam
harmonisasi kebijakan terutama bagi regulator dan lembaga persaingan mutlak diperlukan agar
perumusan kebijakan dapat dilakukan secara konsisten, sehingga perbaikan kualitas kebijakan reformasi
regulasi dalam bentuk harmonisasi kebijakan dapat diakselerasikan dan keefektifan biaya dalam
pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan. Harapan yang muncul kemudian adalah agar seminar ini
dapat membantu negara anggota untuk memahami manfaat, cara penggunaan dan cara penerapan
checklist, serta mendorong mereka menerapkan regulatory reform untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi di seluruh negara kawasan Asia Pasifik.

5. ASEAN melalui Negosiasi Free Trade Area Agreement - Competition Chapter
Sebagai kelanjutan dari partisipasi KPPU dalam pengembangan hukum dan kebijakan persaingan yang telah
menjadi isu pembahasan negosiasi di tingkat internasional, dimana beberapa negara (khususnya negara
maju) baik melalui organisasi internasional maupun secara bilateral terus berupaya agar tercipta suatu
mekanisme peningkatan peranan kebijakan persaingan. Sebagaimana tahun 2007 dimana KPPU dilibatkan
secara aktif dalam beberapa negosiasi perdagangan adalah negosiasi ASEAN-Australia-New Zealand (AANZ)
Free Trade Area (FTA). Dalam tahun 2008 ini, KPPU juga menjadi bagian dalam negosiasi dalam Joint
Committee for ASEAN – EU Free Trade Area (JC – AEFTA) dimana KPPU dalam lingkup ASEAN telah
menjadi tolak ukur perkembangan aspek hukum dan kebijakan persaingan yang sudah cukup maju sehingga
diharapkan peranan KPPU dalam memberikan informasi terkait materi negosiasi tersebut yaitu penyiapan
materi kuesioner perkembangan hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia.
Pada bulan Oktober 2008, KPPU mengirimkan delegasinya untuk mengikuti The 6th Joint Committee for
ASEAN – EU Free Trade Area (JC – AEFTA) di Hanoi. Dalam pertemuan ini dilakukan pertukaran pandangan
mengenai modalitas perdagangan barang, hak kekayaan intelektual (HAKI) dan kebijakan perdagangan. Secara
khusus dalam pembahasan chapter Competition Policy, EU menekankan perlunya chapter tentang persaingan
sebagai bagian dari persetujuan AEFTA. KPPU sebagai wakil Indonesia menjelaskan tentang perkembangan
competition law and policy di Indonesia, dimana saat ini UU No 5 Th.1999 tengah dalam proses amandemen,
Indonesia juga masih mengembangkan perangkat hukum yang akan melakukan pengawasan terhadap merger
dan akuisisi, KPPU juga menjelaskan bahwa di Indonesia pemberian hak monopoli bagi suatu pelaku usaha
masih dimungkinkan sepanjang pemberiannya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat umum dan ditetapkan
melalui UU. Selanjutnya, direncanakan akan diadakan pertemuan lebih lanjut untuk membahas competition
policy yang dihadiri oleh para ahli dari negara-negara ASEAN.

6. ASEAN melalui pembentukan ASEAN Expert Group on Competition (AEGC)
Dalam upaya membangun kerangka kebijakan persaingan dalam skala regional yang efektif, maka melalui
ASEAN telah disepakati terbentuknya ASEAN Expert Group on Competition (AEGC) pada bulan Agustus
2007 pada pertemuan ASEAN-Senior Economic Official Meeting (SEOM) untuk dapat berada di bawah
SEOM. AEGC adalah forum resmi ASEAN untuk membahas isu dan perkembangan hukum persaingan di
negara-negara ASEAN. AEGC dibentuk sebagai upaya untuk membangun kerangka kebijakan persaingan
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dalam skala regional yang lebih efektif, serta untuk mendiskusikan dan mengkoordinasikan kebijakan persaingan
dengan sasaran mempromosikan terciptanya lingkungan persaingan usaha di wilayah ASEAN. Sebelum
AEGC resmi dibentuk, sebelumnya ASEAN telah memiliki wadah serupa bernama ACFC (Asean Consultative
Forum on Competition) yang bersifat volunteer. Sepanjang tahun 2008, KPPU secara aktif telah ikut dalam
seluruh kegiatan yang dilakukan oleh AEGC, yaitu:
a. 1st AEGC Meeting
Pertemuan diadakan di Singapura pada tanggal 18-20 Maret 2008. Dalam pertemuan ini disepakati
bahwa semua negara anggota Asean sudah memiliki hukum persaingan pada 2015, sejalan dengan
berlakunya Asean Economic Community (AEC). AEGC juga sepakat membentuk 3 (tiga) working group
untuk lebih memfokuskan kegiatan dalam ruang lingkup yang menjadi fokus utama AEGC, yaitu:
(i)
Forum for competition policy yang ditujukan sebagai sarana berdiskusi dan berkoordinasi seputar
kebijakan persaingan bagi negara-negara anggota.
(ii)
Training and capacity building dengan tujuan memberikan pelatihan bagi semua negara anggota
ASEAN, bekerjasama dengan para mitra dialog, seperti Amerika, OECD dan Jerman. Materi
pelatihan akan berkisar pada pengembangan kebijakan persaingan, advokasi dan pelatihan
teknik investigasi.
(iii) Regional Guideline sebagai best pratice bagi pola pelaksanaan kebijakan persaingan yang
disesuaikan dengan kondisi ekonomi regional ASEAN yang didasarkan kepada pengalaman dari
masing-masing negara anggota. Guideline ini diharapkan nantinya akan menjadi pegangan bagi
semua negara anggota Asean dalam menyiapkan hukum persaingan. Guideline juga diharapkan
bisa sejalan dengan kepentingan dunia usaha Asean, sehingga menciptakan suasana persaingan
yang sehat di lingkungan internal Asean.
b. AEGC Training on Competition Policy and Advocacy
AEGC Training ini dilaksanakan pada tanggal 28-29 Juli 2008 di Singapura dan merupakan ajang
bertukar fikiran dan pengalaman antar negara AEAN dalam menerapkan hukum dan kebijakan
persaingan. Fokus diskusi terutama adalah pengalaman negara-negara yang telah menerapkan hukum
dan kebijakan persaingan secara formal di negaranya, dan telah membentuk otoritas persaingan. Pada
lingkup ASEAN, baru Indonesia, Thailand, Vietnam dan Singapura yang menerapkan hal ini, sementara
negara ASEAN lain masih dalam tahap penjajagan untuk dapat mengimplementasikan hukum persaingan
di negaranya. Pihak ASEAN melalui ABDI juga mempresentasikan tentang perkembangan ekonomi
negara-negara ASEAN dikaitkan dengan kematangan dalam penerapan hukum dan kebijakan persaingan.
c. 2nd AEGC Meeting
Pertemuan diadakan di Singapura pada tanggal 30 Juli – 1 Agustus 2008. Partisipasi KPPU dilakukan
dalam rangka meningkatkan peran KPPU atas pengembangan kebijakan persaingan di tingkat ASEAN.
Dalam seminar ini, dibahas mengenai agenda AEGC Capacity Building yang diajukan oleh Malaysia.
Disepakati bahwa Malaysia akan mempersiapkan proposal teknis lanjutan dengan menekankan
pentingnya cakupan kegiatan advokasi bagi seluruh kategori persaingan usaha di tiap negara. Dalam
agenda AEGC Regional Guideline, Singapura mengajukan usulan cakupan guideline yang merupakan
petunjuk kerangka kerja bagi anggota ASEAN sebagai bagian upaya mengimplementasikan hukum
persaingan. Proposal guideline tersebut akan dianalisa lebih lanjut oleh tiap negara. Terakhir adalah
agenda AEGC Handbook oleh Vietnam, yang menyatakan bahwa handbook ditujukan sebagai publikasi
resmi ASEAN tentang sistem hukum dan kebijakan persaingan usaha di seluruh anggota ASEAN,
sehingga handbook harus menyediakan informasi yang lengkap dan sistematis bagi pelaku usaha di
ASEAN.
d. AEGC Training Workshop on “Setting Up an Effective Competition Agency and the Priorities of a New
Competition Agency”
KPPU menerima undangan untuk berpartisipasi pada AEGC Training Workshop yang diadakan pada
tanggal 2-4 Desember 2008 di Tokyo, Jepang. Workshop ini merupakan bagian dari program AEGC
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Training and capacity building Working Group di tahun 2008. Pelatihan berisi diskusi dan ajang saling
bertukar pengalaman antar negara tentang (i) bagaimana membentuk lembaga persaingan yang efektif
dan (ii) prioritas yang harus dihadapi oleh lembaga baru, seperti membangun kerangka legislatif, proses
internal dan capacity building. Selain presentasi sharing experiences dari beberapa negara Asia (Korea,
Thailand, China), Amerika Serikat juga berbagi pengalaman dalam hal: (i) penetapan skala prioritas bagi
lembaga persaingan dan ketersediaan sumber daya, (ii) perubahan prioritas dan ketersediaan sumber
daya sebagai respon perubahan iklim usaha, dan (iii) efektifitas dan efisiensi untuk kerjasama dan koordinasi
internal dan eksternal dalam proses implementasi dan capaian penegakan hukum persaingan.

7. International Competition Network (ICN)
International Competition Network (ICN) merupakan jaringan informal bagi lembaga persaingan seluruh
dunia, didirikan bulan Oktober 2001 dengan tujuan untuk memfasilitasi kesamaan prosedur dan substansi
dalam penegakan hukum persaingan. Anggota ICN mencapai 100 lembaga persaingan dari 88 negara di
seluruh dunia (per 1 April 2007). ICN terdiri dari Steering Group yang bertanggung jawab untuk pengambilan
keputusan serta berbagai kelompok kerja yang berfokus pada implementasi kebijakan persaingan dan
operasional ICN. Kelompok kerja ini mengadakan workshop dengan tema tertentu terkait dengan aktifitas
kelompok kerjanya. Melalui aktifitas ini, ICN tidak hanya menyediakan institusi anggota dengan kesempatan
untuk mengangkat isu persaingan tertentu, namun juga memfasilitasi komunikasi antar institusi anggota. ICN
juga melakukan pertemuan tahunan dimana setiap kelompok kerja melaporkan kegiatannya selama setahun
dan berdiskusi tentang hukum dan kebijakan persaingan usaha.
Untuk tahun ini, The International Competition Network (ICN) Seventh Annual Conference yang diprakarsai
oleh Japan Fair Trade Commission (JFTC) bertempat di Kyoto International Conference Center (ICC Kyoto).
Konferensi berlangsung dari tanggal 13-17 April 2008. Lebih dari 500 peserta yang berasal dari 70 yurisdiksi,
termasuk perwakilan dari lembaga persaingan dan pengamat independent seperti pengacara dengan spesialisasi
dalam hukum persaingan menghadiri konferensi ini. Para partisipan berdiskusi tentang hukum persaingan
dan kebijakan persaingan terkini yang diterapkan di berbagai negara.
Pada rangkaian pertemuan ICN, perwakilan KPPU dipercaya sebagai salah seorang Panelis pada salah satu
sesi utama (plenary session), yaitu pada sesi laporan dan Panelis pada sesi pisah (breakout session). Melalui
seminar ini, Indonesia melalui KPPU diharapkan dapat semakin aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan
Working Group ICN. Dalam kesempatan ini, KPPU juga mengajukan proposal untuk menjadi host country
penyelenggara ICN Annual Conference selanjutnya. Selain Indonesia (KPPU), ada 2 (dua) kandidat negara
yang mengajukan proposal yang sama yaitu Chinese Taipei dan Turki. Melalui pertimbangan penilaian kesiapan
materi dan teknis operasional serta lokasi penyelenggaraan ICN tahun ini sudah di negara wilayah Asia maka
diputuskan bahwa host country penyelenggaraan ICN 2009 oleh negara Turki.

8. World Intellectual Property Organization (WIPO)
Pada bulan Oktober 2008, KPPU mengirimkan delegasi untuk mengikuti WIPO Asia-Pacific Seminar on
Intellectual Property Rights and Competition Policy di Korea. Salah satu sesi penting adalah presentasi
negara-negara peserta tentang keterkaitan antara HKI dengan kebijakan persaingan. Indonesia menyampaikan
landasan legal mengenai persaingan dan HKI, serta beberapa contoh kasus yang terjadi. Saat ini KPPU
sendiri pun tengah menyusun guideline tentang batasan-batasan HKI sebagaimana terdapat dalam pasal 50
(b) UU No. 5 Th. 1999. Memahami kompleksnya isu keterkaitan antara HKI dengan competition policy,
dalam jangka pendek WIPO akan menyiapkan dokumen guideline yang akan memuat aspek-aspek seperti
perspektif legal, penyusunan legislasi dan kerjasama antar institusi.

9. Asian Competition Forum
Pada tanggal 8 - 9 Desember 2008, KPPU menghadiri The 4th Annual Competition Law and Policy Conference di Hong Kong. Kegiatan yang diprakarsai oleh Asian Competition Forum tersebut merupakan pertemuan
tahunan para akademisi, pengacara dan penegak hukum persaingan tingkat Asia untuk membahas berbagai
isu hukum persaingan usaha yang saat ini berkembang pesat di Asia. Dalam konferensi ini, dibahas tentang
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isu hukum dan kebijakan persaingan kontemporer, seperti regulasi atau persaingan di sektor energi dan sumber
daya alam, regulasi atai persaingan usaha di pasar keuangan, hak kekayaan intelektual, tekanan dalam kasus
kartel, leniency program, sanksi dan penegakan hukum, dan asistensi bagi pengembangan hukum dan kebijakan
persaingan usaha regional. Selain itu, konferensi juga membahas hukum persaingan usaha di Cina dan Hong
Kong.
Dalam tingkat kerjasama bilateral, KPPU telah dan terus membangun kerjasama yang sudah terbina dengan
lembaga persaingan Negara sahabat. Kerjasama yang telah terjalin tersebut ditujukan untuk memperkuat
posisi KPPU dalam forum internasional. Dalam kerangka kerjasama tersebut, KPPU telah memperkuat
kerjasama dengan beberapa lembaga persaingan yaitu :

1. Japan Fair Trade Commission (JFTC)
Kerjasama bilateral dengan JFTC telah dibangun sejak awal berdirinya KPPU tahun 2000 dan terus
menunjukkan perkembangan yang positif. Kegiatan partisipasi KPPU dalam kerangka kerjasama bilateral tersebut,
KPPU aktif mengikuti rangkaian acara The 4th East Asia Top Officials Meeting on Competition Law and Policy
yang dilaksanakan di Jepang tanggal 16 April 2008 yang dilaksanakan secara back-to-back dengan pertemuan
tahunan ICN yang disponsori oleh JFTC. Kegiatan ini merupakan pertemuan tahunan yang diwakili oleh pejabat
senior lembaga persaingan negara-negara Asia Timur.
Pada pertemuan ini, dibahas mengenai perkembangan penegakan hukum dan kebijakan persaingan di Korea,
Taiwan dan Singapura. Pertemuan ini juga meresmikan pembentukan Technical Assistance Task-force yang
bertujuan untuk memfasilitasi efisiensi bantuan teknis kebijakan persaingan di Asia Timur, yang mana mencakup
koordinasi antar negara donor, antara negara donor dan negara penerima. Koordinasi ini mencakup pertukaran
informasi dan opini antar lembaga-lembaga terkait. Anggota dari Technical Assistance Task-force adalah individuindividu yang bertanggung jawab terhadap bantuan teknis pada lembaganya masing-masing.

2. Chinese Taipei Fair Trade Commission
Sebagai bentuk kerjasama bilateral, KPPU menghadiri Regional Seminar on Competition Issues in Retailing
yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 10 – 11 Juli 2008. Seminar ini diprakarsai oleh
Chinese Taipei Fair Trade Commission (Chinese Taipei FTC) dengan dukungan dari OECD dalam kerangka
International Co-Operation Program on Competition Policy. Seminar dihadiri oleh berbagai tenaga ahli dari
OECD, ACCC (Australia) serta perwakilan lembaga persaingan dari 11 negara, termasuk Indonesia. Tema
besar yang diambil dalam seminar ini adalah permasalahan persaingan berkaitan dengan daya beli pembeli
(buyer power), jual rugi (selling below cost) dan perkembangan hipermarket. Agenda Roundtable diisi dengan
topik pengalaman negara delegasi dalam menangani kasus Buyer Power in Retailing, Below Cost Retailing
dan kasus lain berkaitan dengan penjualan retail di negara masing-masing.
Delegasi KPPU membawakan materi presentasi tentang daya beli Hipermart Carrefour dan Supermarket
Indomart dalam sektor retail Indonesia. Kedua peritel ini ditengarai memiliki posisi dominant dalam posisi
mereka sebagai pembeli produk dan jasa. Pada kasus Carrefour, KPPU menerima laporan dari supplier
bahwa Carrefour menyalahgunakan posisi dominant yang dimilikinya dengan memberlakukan minus margin.
Aturan ini membuat para supplier tidak dapat memasok ke pesaing Carrefour, yang mana hal ini sangat
memberatkan dan merugikan para supplier. Sedangkan pada kasus Indomart, KPPU memberikan saran
kepada Pemerintah untuk melakukan perbaikan dan kontrol pada izin pendirian supermarket agar tidak
membunuh usaha ritel tradisional dan membuka kesempatan berusaha yang sama bagi perusahaan kecil,
menengah dan besar.
Dari keikutsertaan dalam seminar ini dapat ditarik kesimpulan bahwa diterapkannya berbagai regulasi di
bidang ritel pada negara-negara peserta oleh pemerintah masing-masing terkadang justru berdampak kurang
baik bagi persaingan, yaitu dengan membatasi persaingan itu sendiri. Karena permasalahan retail cukup
rumit (mencakup peritel, pemasok dan konsumen), lembaga persaingan harus cermat dalam mendalami
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permasalahan retail yang muncul. KPPU juga berharap agar seminar dengan tema serupa dapat diselenggarakan
di Indonesia agar pemerintah dan stakeholder terkait dapat memahami isu retail ini secara lebih mendalam.
Selanjutnya pada tanggal 13-17 Oktober 2008, KPPU mengirimkan 5 (lima) delegasinya untuk mengikuti
CT-FTC Training Course yang diselenggarakan di kantor CT-FTC di Taiwan. Pelatihan ini merupakan tindak
lanjut kerjasama yang telah terjalin selama ini, dimana sebelumnya KPPU telah mengajukan proposal projek
“Training in Capacity Building for KPPU” kepada CT-FTC. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
sumber daya pegawai KPPU melalui best practice CT-FTC dalam membangun institusi, sumber daya manusia
dan subjek lain terkait upaya penegakan hukum persaingan.
Pada kesempatan training ini, sesi pelatihan dibagi menjadi beberapa kategori:
a. Strategi Penegakan Hukum
Pada sesi ini, KPPU mempelajari metodologi yang digunakan CT-FTC untuk menggali dan menjabarkan
bukti ekonomi dalam penegakan hukum persaingan, seperti definisi relevant market, posisi dominan serta
review merger dan akuisisi. CT-FTC juga memberikan contoh studi kasus yang pernah dialami oleh CTFTC.
b. Strategi Komunikasi
- Public Awareness
Sesi ini menjelaskan strategi yang dijalankan CT-FTC untuk meningkatkan apresiasi publik, baik terhadap
hukum persaingan ataupun lembaga persaingan. Strategi tersebut antara lain strategi komunikasi
(sosialisasi), advokasi persaingan, media writing, jurnalistik dan customer survey.
- External Relationship
Sesi ini menjabarkan bagaimana CT-FTC membina hubungan yang harmonis antara CT-FTC sebagai lembaga
persaingan, Pemerintah sebagai regulator dan masyarakat umum.
c. Strategi Kebijakan Persaingan
Pada sesi ini, KPPU mempelajari best practice dalam industri minyak dan gas. CT-FTC menjabarkan
kondisi yang dihadapi sektor minyak dan gas di Taiwan, termasuk proses manajemen sumur minyak,
eksplorasi dan eksploitasi industri minyak dan gas, serta kasus-kasus terkait dalam industri minyak dan
gas.

3. JICA – BAPPENAS
KPPU dan JFTC, dalam kerangka kerjasama JICA, bekerjasama mengembangkan Project Phase II on Competition Policy and Law yang dijadwalkan mulai pada bulan April 2009 hingga April 2012 dimana Project
Phase I telah berakhir bulan April 2008. Tujuan yang diharapkan adalah untuk meningkatkan implementasi
system kebijakan dan hukum persaingan di Indonesia. Adapun kegiatan yang diagendakan mencakup training, seminar/workshop, internship dan kajian, yang berlokasi baik di Jepang maupun di Indonesia. Dari
aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam proyek ini, output yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan
staff KPPU dalam menangani dan menegakkan UU No. 5/1999 serta dalam kegiatan kerja organisasi seharihari.
Dalam kerjasamanya dengan JFTC, KPPU dengan difasilitasi oleh JICA telah difasilitasi dalam partispasi
pelatihan yang diadakan di Jepang yaitu:
a. Pengiriman 10 (sepuluh) staf sekretariatnya untuk mengikuti JICA Country Focused Training on Competition Law dan Policy yang dilaksanakan di Nagoya dan Tokyo selama 3 (tiga) minggu pada bulan
Maret 2008. Pelatihan yang sangat komprehensif tersebut difokuskan kepada praktek-praktek penegakan
hukum dan kebijakan persaingan di Jepang dan sekaligus berbagai pengenalan dan pembahasan
tentang internal JFTC.
b. Selain pelatihan yang dilakukan secara group tersebut, JFTC melalui JICA juga memberikan bantuan
technical assistance dalam bentuk pelatihan secara individu yang diperuntukkan untuk satu staf
KPPU yang dilaksanakan selama 4 (minggu) pada bulan September 2008. Dalam pelatihan tersebut,
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difokuskan pada sharing pengalaman dan praktek hukum dan kebijakan persaingan dari berbagai Negara
di kawasan Eropa Timur dan Asia Pasifik.
Saat ini KPPU tengah mengajukan proposal untuk program long term training, yaitu diadakan program
beasiswa untuk tingkat Master dan Doctor bertempat di universitas nasional Jepang. Empat (4) orang pegawai
KPPU akan dikirim ke Jepang pada setiap tahun akademis untuk dapat menimba ilmu dalam bidang ekonomi,
hukum, pembangunan, kebijakan public dan bidang-bidang lain yang dapat mendukung pengembangan
KPPU. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dari pegawai-pegawai KPPU serta
meningkatkan kemampuan pegawai KPPU untuk mengembangkan kebijakan dan hukum persaingan di Indonesia selaras dengan perkembangan di tingkat international. Selain program long term training, juga diadakan
In Country Training yang diselenggarakan di Jakarta. Training ini direncanakan untuk diselenggarakan sebanyak
4 kali setiap tahunnya, dengan topic dan tema yang berbeda sesuai dengan kebutuhan KPPU.
Seluruh rencana kegiatan dalam kerangka project competition policy and law ini dikoordinasikan dengan
BAPPENAS selaku instansi yang berwenang untuk mengkoordinasikan project – project bantuan lembaga
internasional dalam kerangka kerjasama Government to Government.

4. GTZ Jerman
Terkait dengan kerjasama trilateral KPPU, GTZ-ICL dan MA yang memasuki phase II yang dimulai bulan Juli
2008 – Desember 2009 telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain workshop hakim di Bandung dan
Batam untuk hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Negeri. Hal ini diperuntukkan sebagai sosialisasi
hukum persaingan untuk tingkat lanjut bagi hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi negeri. Sehingga
para hakim tersebut dapat memahami berita acara hokum persaingan dan cara mengatasi kasus-kasus yang
berkaitan dengan praktek monopoly dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian kerjasama KPPU dan GTZICL juga memiliki program beserta I-Radio dalam acara Talkshow yang membahas perkara-perkara yang
berkaitan dengan pelanggaran UU No. 5/1999 tentang praktek monopoly dan persaingan usaha tidak sehat,
dengan narasumber dari Komisioner KPPU. Kegiatan ini dilakukan 2 kali sebulan dengan mengadakan interaktif
dengan para pendengar I-Radio. Kegiatan ini telah berlangsung 2 kali. Penayangan pertama yaitu pada
tanggal 24 Juni 2008 dengan narasumber Bapak Erwin Syahril (Komisioner) membahas tentang manajemen
haji, kemudian tayangan kedua pada 15 Juli 2008 membahas tentang distribusi LPG di Indonesia. Tanggapan
masyarakat untuk acara ini sangat baik, dengan demikian KPPU dapat menarik perhatian masyarakat dan
mengembangkan sosialisasinya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Setelah beberapa kali siaran on-air di
radio, KPPU bekerjasama dengan GTZ dan I-Radio mengadakan dialog interaktif secara off-air di Plaza
Semanggi, Jakarta pada bulan Desember 2008. Acara tersebut dihadiri oleh banyak anggota masyarakat
yang secara aktif ikut mengajukan pertanyaan, mulai dari tata cara melapor hingga permasalahan usaha yang
mereka hadapi.
Pada bulan November 2008, GTZ bekerjasama dengan KPPU mengadakan pelatihan Ekonometrika bagi staf
sekretariat KPPU. Pelatihan bertujuan agar staf KPPU dapat memperoleh pemahaman mengenai analisa
data dan cara mengolah data serta menyimpulkan sebuah data tersebut sehingga menghasilkan sebuah
analisa yang dapat dibandingkan dengan kenyataan yang ada. Ilmu ini dapat diaplikasikan dalam proses
pemeriksaan perkara bila terdapat sejumlah data-data yang harus dianalisa dan ditafsirkan secara ekonomi
dan melihat dampak yang terjadi dari data-data yang diperoleh tersebut.
Kerjasama lain KPPU dengan GTZ saat ini adalah rencana menerbitkan Buku Ajar yang diperuntukkan bagi
kalangan akademisi. Pada bulan Desember 2008 diadakan pertemuan antara KPPU – GTZ – perwakilan 5
akademisi untuk bersama-sama merumuskan SAP dan GBPP, serta menyiapkan beberapa pedoman dan
draft pedoman yang disusun KPPU. Masih di bulan Desember 2008, GTZ mengadakan seminar bertemakan
“Perkembangan dan Penelitian Persaingan Usaha di Indonesia” di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang
mengangkat topik perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia, posisi dominan di Indonesia dan
penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Narasumber dalam seminar tersebut terdiri dari para
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akademisi dari beberapa universitas diantaranya; UI, UGM, USU, UNAIR dan Universitas Kristen Satya Kencana.
Seminar ini menghasilkan beberapa kesimpulan mengenenai upaya pengembangan hukum persaingan usaha
di Indonesia, yang paling utama adalah dalam upaya harmonisasi regulasi dengan pemerintah dan pihakpihak terkait karena tanpa kerjasama mereka hukum persaingan usaha tidak akan teraplikasikan dengan baik.

5. Korea Fair Trade Commission (KFTC)
Dalam meningkatkan kredibilitas KPPU memandang perlu untuk melakukan kerjasama dengan competition
agency negara lain, salah satunya dengan Korea Fair Trade Commission (KFTC). Perumusan kerjasama
secara bilateral tersebut dimulai dengan KPPU mengajukan proposal dalam penyelenggaraan workshop yang
diagendakan diadakan bulan Agustus tahun 2008 serta pelatihan di Seoul, Korea pada Maret 2009.
Penyelenggaraan workshop yang direncanakan di Jakarta bekerjasama dengan expert dari OECD dalam
pemberian pelatihan dalam meningkatkan pemahaman OECD Competition Assessment Tool Kit yang
diperuntukan bagi staf KPPU dan beberapa perwakilan instansi terkait lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk
menjalin kerjasama dengan competition agency yang ada di Korea dan dalam mengembangkan analisis
ekonomi pada saat proses investigasi dan meningkatkan sinergi yang baik dengan institusi pemerintahan.
Pada bulan September 2008, KPPU turut berpartisipasi dalam rangkaian seminar yang diselenggarakan oleh
KFTC, yaitu The 5th Seoul International Competition Forum, Asia International Competition Conference dan
The 13th International Workshop on Competition Policy. Dalam forum pertama, KPPU dipercaya memberikan
pidato sambutan. Forum membahas tentang The Optimal Harmonization of the Public and Private Enforcement, dimana peran penegakan hukum antimonopoly secara privat sangatlah penting dan merupakan pelengkap
bagi penegakan hukum antimonopoli secara publik. Tema kedua adalah The Role and Direction of Economic
Analysis in Competition Law Enforcement. Di forum ini KPPU mempresentasikan penggunaan analisis ekonomi
dalam pelaksanaan undang-undang dan mengenai hambatan serta tantangan yang dihadapi ilmu ekonomi
dan ahli ekonomi di Indonesia. Sedangkan dalam forum kedua, tema yang diangkat adalah Global Competition Dialogue with an Emphasis on Asia. Sementara dalam forum ketiga diagendakan tiga sesi, yaitu Signifance
and Specific Methods of Market Definition in Competition Law Enforcement, Role of Competition Authority
in Regulatory Reform dan Towards Regional Cooperation in Competition Law Enforcement. Pada sesi pertama
KPPU dipercaya sebagai salah satu pembicara, dimana KPPU menjelaskan mengenai penentuan pasar yang
bersangkutan dan penerapannya pada perkara, dimana untuk menentukan pasar yang bersangkutan harus
ditentukan mengenai product market dengan geographic market, sementara pada penerapan dalam perkara,
diberikan contoh perkara perjanjian tertutup pada distribusi batu baterai (Putusan KPPU No. 6/KPPU-L/
2004) dan kepemilikan silang Temasek (Putusan KPPU No. 7/KPPU-L/2007).

B A B

5
Penguatan Pengembangan
Kelembagaan

PERKEMBANGAN kelembagaan Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999
tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Secara substantif terdapat
beberapa hal dalam peraturan ini yaitu sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran dikelola oleh Ketua KPPU
selaku Pengguna Anggaran di lingkungan KPPU, lebih lanjut ketentuan
mengenai rencana kerja dan anggaran KPPU diatur oleh Ketua KPPU
setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
2. Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU dibebankan kepada
bagian Anggaran Departemen Perdagangan sampai dengan Komisi
memiliki Bagian Anggaran sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Pembinaan kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
dipekerjakan di Sekretariat Komisi dilakukan oleh instansi induk yang
bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
4. Remunerasi Sekretariat KPPU ditetapkan oleh Ketua KPPU melalui
evaluasi jabatan dan mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
Dengan berlakunya Perpres tersebut maka KPPU akan memiliki bagian
anggaran sendiri, sehingga pengelolaan pembiayaan kegiatan KPPU menjadi
lebih mandiri dengan tidak lagi melalui anggaran Satuan Kerja KPPU yang
menginduk pada Departemen Perdagangan. Berkaitan dengan remunerasi
bagi Pegawai Sekretariat KPPU akan dilakukan dengan lebih sistematis melalui
evaluasi jabatan bagi setiap pegawai Sekretariat KPPU. Namun demikian
dalam aspek pengembangan struktur organisasi dan kepegawaian Sekretariat
KPPU, Perpres tersebut belum cukup mendukung bagi terbentuknya KPPU
yang efektif dan kredibel dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Sebagai sebuah lembaga yang ditentukan dalam UU Nomor 5 tahun 1999
sebagai pengawas bagi pelaksanaan UU tersebut, KPPU memang seharusnya
dilengkapi dengan perangkat kelembagaan Sekretariat yang mampu
mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU. Berdasarkan
pembahasan yang telah dilakukan di KPPU terkait dengan pengembangan
organisasi sekretariat, terdapat beberapa hal pokok yang harus dimiliki oleh
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Sekretariat KPPU sebagai pendukung bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota KPPU, diantaranya
sebagai berikut:
1. Pimpinan Sekretariat oleh Sekretaris Jenderal dengan jabatan setara Eselon 1a.
2. Kejelasan mengenai status kepegawaian Pegawai Sekretariat KPPU.
3. Pengelolaan Anggaran KPPU dengan mempunyai Bagian Anggaran tersendiri.
4. Remunerasi bagi pegawai Sekretariat Komisi dengan mempertimbangkan beban kerja dan resiko kerja.
Berdasarkan Pasal 34 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
Komisi dibantu oleh Sekretariat, kemudian pada ayat (4) disebutkan bahwa ketentuan mengenai susunan
organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat dan Kelompok Kerja diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi.
Demikian juga dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi pengawas Persaingan Usaha,
dalam Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi
sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka telah disusun
beberapa Keputusan Komisi yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Sekretarat Komisi, dan yang
terakhir adalah Keputusan Komisi Nomor 160/KPPU/Kep/VIII/2007 tentang Sekretariat KPPU.
Meskipun telah ditegaskan oleh kedua peraturan perundang-undangan tersebut bahwa KPPU memiliki
kewenangan untuk menetapkan kesekretariatannya, namun hal tersebut belum sepenuhnya diterima oleh beberapa
instansi terkait yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kementerian PAN), Departemen
Keuangan, Sekretariat Negara dan Badan Kepegawaian Negara. Alasan yang sering dikemukakan adalah bahwa
untuk menetapkan kelembagaan Sekretariat KPPU sesuai dengan tugas dan fungsi KPPU sebagai sebuah
lembaga negara adalah dengan terlebih dahulu melakukan amandemen terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999,
khususnya pada pasal yang berkaitan dengan kelembagaan KPPU yaitu Pasal 30. Pasal 30 dalam UU Nomor
5 Tahun 1999 yang saat ini berlaku dinilai belum memiliki landasan yang cukup kuat bagi keberadaan KPPU
sebagai sebuah lembaga negara. Penegasan KPPU sebagai sebuah lembaga negara melalui amandemen Pasal
30 tersebut selanjutnya menjadi dasar yang kuat bagi penetapan status kesekretariatan KPPU
Sebagai jalan keluar bagi pengembangan kelembagaan Sekretariat KPPU tanpa harus terlebih dahulu melakukan
amandemen terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa untuk melakukan amandemen
UU memerlukan persiapan dan waktu yang lebih lama, maka KPPU menyerahkan kewenangan yang dimilikinya
berdasarkan Pasal 34 UU No. 5/1999 dan Pasal 12 Keppres Nomor 75 Tahun 1999 kepada pemerintah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, KPPU melalui surat nomor: 51/K/II/2008 perihal usulan Perubahan Keppres
No. 75 Tahun 1999 meminta kepada Presiden untuk mengatur Sekretariat KPPU melalui produk hukum lainnya
yang memungkinkan untuk memasukkan pengaturan mengenai kelembagaan Sekretariat KPPU. Kemungkinan
produk hukum yang tersedia tersebut adalah melalui perubahaan atas Keppres Nomor 75 tahun 1999.
Usulan perubahan atas Keppres Nomor 75 Tahun 1999 yang mengakomodasi pengaturan mengenai
kelembagaan Sekretariat KPPU tersebut adalah dengan memasukkan pengaturan mengenai empat hal pokok
yang disebutkan di atas sebagai prasyarat bagi pembentukan kesekretariatan KPPU yang efektif dalam
mendukung tugas dan wewenang KPPU sebagai sebuah lembaga negara. Namum dalam perkembangannya
hal tersebut tidak diakomodasi sepenuhnya dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2008.
Mengingat belum sepenuhnya direalisasikan keinginan KPPU untuk memiliki Sekretariat yang mampu
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota KPPU secara optimal tersebut, maka masih menjadi
kendala bagi KPPU dalam melakukan pengembangan-pengembangan secara kelembagaan menuju lembaga
KPPU yang efektif dan kredibel dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Alasan terdahulu
yang pernah dipermasalahkan oleh Kementerian PAN dan instansi terkait sepertinya memang harus diselesaikan
dengan melakukan amandemen terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan kelembagaan KPPU.
Upaya penguatan kelembagaan secara internal dilakukan melalui penciptaan organisasi dan tata kerja Sekretariat
yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota KPPU secara optimal, dengan tetap berpegang
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pada kewenangan KPPU dalam mengelola Sekretariat KPPU seperti yang ditegaskan dalam Pasal 34 UU
Nomor 5 Tahun 1999 dan Keppres Nomor 75 Tahun 1999. Upaya penguatan kelembagaan tersebut akan
terus diupayakan oleh KPPU untuk kemudian dijadikan sebagai bahan bagi persiapan amandemen UU
Nomor 5 Tahun 1999 khususnya terkait dengan aspek kelembagaan Sekretariat KPPU.

Penguatan Tugas dan Fungsi Kantor Perwakilan Daerah KPPU
Dalam Pasal 3 ayat (2) Keppres Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, disebutkan
bahwa Komisi dapat membuka kantor perwakilan di kota propinsi. Saat ini, KPPU memiliki kantor perwakilan
di 5 (lima) daerah, yaitu kantor perwakilan daerah (KPD) KPPU di Medan, Surabaya, Balikpapan, Makassar
dan Batam. Kelima KPD KPPU tersebut saat ini rata-rata memiliki wilayah kerja 6 (enam) propinsi. Untuk
meningkatkan kinerja dan efektifitas KPD KPPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka pada tahun
2008 tugas dan fungsi tertentu dari Direktur Eksekutif dilimpahkan kepada KPD KPPU.
Penguatan tugas, fungsi dan wewenang Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU pada tahun 2008 ditandai
dengan ditetapkannya keputusan Direktur Eksekutif KPPU Nomor 34/DE/Kep/X/2008 tentang Pelimpahan
Tugas dan Fungsi tertentu Direktur Eksekutif kepada kepala KPD KPPU. Dalam keputusan tersebut disebutkan
bahwa Direktur Eksekutif melimpahkan tugas tertentu dari fungsi penegakan hukum, kebijakan persaingan,
administrasi dan komunikasi kepada Kepala KPD. Keputusan tersebut direncanakan akan dikuatkan dengan
Peraturan Komisi yang lebih bersifat komprehensif mengatur hal tersebut. Keputusan tersebut merupakan
landasan hukum yang strategis bagi KPD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Untuk memperkuat kelembagaan KPPU, pada tahun 2008 telah ditetapkan beberapa peraturan terkait dengan
Pengembangan Kelembagaan KPPU, yaitu:
1. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di
Lingkungan KPPU
Peraturan Komisi ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi pengelolaan BMN yang
bertanggung jawab sehingga meningkatkan hasil guna dan daya guna penggunaan BMN.
Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan BMN di Lingkungan KPPU mencakup berbagai hal yang berkaitan
dengan pengelolaan BMN, yang meliputi pengaturan tentang perencanaan dan penganggaran, pengadaan,
penerimaan dan penyimpanan, penggunaan dan penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian,
penghapusan dan pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta sanksi dan tuntutan
ganti rugi.
2. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Sekretariat Dalam Penanganan Perkara
Peraturan Komisi ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Sekretariat untuk menangani
perkara dugaan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999. Adapun perkara yang dapat ditangani
sendiri oleh Sekretariat adalah perkara persekongkolan tender yang nilai tendernya tidak melebihi
Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Kewenangan yang diberikan kepada Sekretariat terbatas
pada penanganan perkara dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan. Sedangkan
untuk tahap Sidang Majelis, tetap akan dilakukan oleh Majelis Komisi.
3. Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Komisi Pengawas
Persaingan Usaha
Peraturan Komisi ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman atau pokok-pokok acuan dan digunakan
sebagai petunjuk teknis bagi Pejabat dan Staf Pengelola Anggaran Satker KPPU. Sedangkan tujuan dibuatnya
Pedoman Pengelolaan Anggaran adalah untuk menciptakan kelancaran dan keseragaman dalam
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pelaksanaannya sehingga menjamin efisiensi, efektivitas, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Anggaran KPPU mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan
pengelolaan anggaran KPPU, yang meliputi pengelola anggaran KPPU (Subyek yang melakukan
pengelolaan), mekanisme dalam pengelolaan anggaran (mulai dari tahap mekanisme pembayaran, tahap
perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pencatatan, hingga tahap evaluasi, dimana tahapan tersebut
dilalui sepanjang tahun anggaran berjalan), dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pertanggung
jawaban serta penandatanganan, penomoran dan pengkodean surat-surat yang berkaitan dengan anggaran.
4. Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2008 dimaksudkan untuk mengatur tentang segala hal yang berhubungan
perjalanan dinas dalam negeri yang diselenggarakan di lingkungan KPPU. Dalam peraturan Komisi ini
dicantumkan tentang aturan-aturan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan KPPU, baik
yang dilakukan oleh Anggota Komisi, Direksi, Kasubdit maupun staf Sekretariat KPPU. Hal-hal yang diatur
antara lain biaya perjalanan dinas, fasilitas transportasi dan akomodasi bagi yang melakukan perjalanan
dinas (disesuaikan dengan tingkat perjalanan dinas), prosedur pembayaran perjalanan dinas, pembatalan,
pergantian dan atau penundaan perjalanan dinas, serta pertanggungjawaban perjalanan dinas.
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DELAPAN tahun berlalu sejak Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdiri,
sangat dimungkinkan publik belum cukup menyadari banyak hal yang telah
dilakukan KPPU. Meskipun tak kurang upaya KPPU dalam menginternalisasikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melalui aktivitas sosialisasi
dan publikasi, persaingan usaha bukan konsep sederhana yang dapat dengan
mudah diterima masyarakat. Tidak mengejutkan bila banyak pihak yang
masih saja meragukan kiprah KPPU, bahkan meragukan arti penting
persaingan usaha bagi kepentingan publik.
Tidak berbeda halnya dengan penegakan hukum persaingan usaha. Proses
ini tidak sekedar memperhatikan aspek hukum saja, namun juga melibatkan
analisis ekonomi sejak proses penentuan sebuah perkara, pembuktian,
hingga penyusunan putusan. Dampak ekonomi yang dirasakan oleh
konsumen akhir sebagai stakeholder utama KPPU pada akhirnya menjadi
pertimbangan utama dalam setiap aktivitas penegakan hukum persaingan
Indonesia oleh KPPU. Pembuktian berupa analisis inilah yang kemudian
membuka peluang bagi diperdebatkannya putusan KPPU, bahkan sejak
proses penanganan perkara dilaksanakan. Pelemparan wacana ke media
yang memperdebatkan analisis ekonomi yang digunakan KPPU dalam
menangani perkara ini dilakukan oleh banyak pihak yang merasa kepentingannya akan terpengaruh oleh putusan KPPU. Tidak jarang media juga
memuat berita yang masih berupa isu sehingga dapat mengarahkan opini
publik pada satu pandangan tertentu, misalnya pada dugaan keberpihakan
KPPU pada kepentingan-kepentingan tertentu.
Namun KPPU terus melaju membuktikan kinerjanya yang independen dan
kredibel kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari proses keberatan
terhadap Putusan KPPU, dimana Mahkamah Agung menolak kasasi yang
diajukan oleh kelompok usaha telekomunikasi raksasa asal Singapura,
Temasek. Selain itu, efek berantai yang dapat diperoleh masyarakat dari
putusan tersebut adalah turunnya tarif telekomunikasi seluler secara umum
di Indonesia.
Memasuki era perdagangan bebas yang semakin menyemarakkan dunia
persaingan usaha, institusi ini juga sangat membutuhkan berbagai pengalaman (best practices) dari berbagai lembaga persaingan usaha sejenis di
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dunia internasional. Berbagai forum internasional yang dihadiri maupun diselenggarakan KPPU menunjukkan
bahwa permasalahan yang dihadapi lembaga persaingan pada umumnya sangat subtantif dan kompleks. Hal
tersebut menunjukkan betapa beratnya upaya suatu lembaga persaingan dalam menunjukkan eksistensinya
untuk menciptakan kebijakan persaingan yang berdampak positif bagi perekonomian negara tersebut.
Di sisi lain, fluktuasi ekonomi dunia yang masih terus berlangsung, dengan contoh nyatanya adalah resesi
ekonomi yang kini melanda dunia, memaksa negara-negara anggota APEC mengubah kebijakan ekonominya
agar dapat meminimalkan efek negatif dan distorsi terhadap perekonomian nasional mereka. Hal ini berarti
mereka harus meresktrukturisasi kerangka kebijakan ekonomi, dengan cara meningkatkan kualitas kebijakan
yang dihasilkan dan meningkatkan kualitas proses perumusan kebijakan. Di negara-negara anggota APEC,
perubahan ini menjadi agenda utama seiring dengan dirumuskannya APEC-OECD Integrated Checklist sebagai
toolkit bagi para pembuat kebijakan dalam menerapkan reformasi regulasi.
KPPU juga turut berperan serta mensosialisasikan checklist ini, melalui penyelenggaraan “APEC Seminar for
Sharing Experiences on Relations between Competition Authority and Regulatory Bodies” di Bali, Indonesia.
Dimana salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah perlunya diadakan diskusi dan pertemuan lebih
lanjut guna berbagi pengalaman atas pelaksanaan APEC-OECD Integrated Checklist, sebagai bagian dari
upaya mendorong proses Regulatory Reform guna mewujudkan kebijakan persaingan yang sehat.
Proses harmonisasi kebijakan persaingan usaha dengan pemerintah juga terus ditingkatkan, dimana sepanjang
tahun 2008 KPPU memberikan saran pertimbangan terhadap sektor-sektor strategis seperti sektor migas,
ritel, dan telekomunikasi. Optimisme juga terus terbentuk dengan adanya 9 (sembilan) saran pertimbangan
KPPU yang diterima dengan baik dan diimplementasikan secara efektif oleh pemerintah.
Kemajuan demi kemajuan yang dicapai KPPU sepanjang tahun 2008 tentunya tidak melenakan, melainkan
terus dijadikan pemicu untuk menjadi institusi yang lebih baik dan kredibel, baik di masa kini maupun di
masa mendatang.
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Resume Saran dan Pertimbangan
KPPU 2008

86

Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2008

Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2008

87

1. Saran dan Pertimbangan mengenai Kesepakatan Tarif Impor LCL Lini 2 Tanjung Priok
Saran dan pertimbangan melalui surat Nomor 38/K/I/2008 tanggal 31 Januari 2008 yang berkaitan dengan
kebijakan penetapan tarif lini 2 di pelabuhan Tanjung Priok yang dilakukan oleh beberapa asosiasi pelaku
usaha yaitu Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (GAFEKSI), Gabungan Importir Nasional Seluruh
Indonesia (GINSI), Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesis (GPEI), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat
Indonesia (APBMI), Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (APTESINDO), dan Indonesian National Shipowner’s Association (INSA). Kebijakan penetapan tarif tersebut bukan merupakan solusi
yang tepat untuk melahirkan industri jasa kepelabuhan yang sehat, hal ini terlihat dari beberapa aspek:
- Kemampuan pelaku usaha untuk mengelola usahanya berbeda satu sama lain, termasuk fasilitas,
kualitas, dan tarif yang ditawarkan akan berbeda.
- Konsep kesepakatan tarif hanya menguntungkan pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan
menawarkan tarif rendah (efisien), selain itu, tidak terdapatnya standar kualitas pelayanan mengakibatkan perusahaan yang menawarkan kualitas pelayanan yang buruk tetap dibayar sejumlah tarif
yang sama dengan perusahaan yang menawarkan kualitas pelayanan yang baik.
Memperhatikan beberapa hal di atas, maka KPPU menyarankan kepada pemerintah agar melakukan pengaturan
tarif dan menetapkan standar kualitas pelayanan sehingga fungsi pemerintah sebagai regulator berjalan secara
maksimal.
2. Saran dan Pertimbangan mengenai Program Restrukturisasi PT Pengerukan Indonesia oleh Kementrian
BUMN
Saran dan pertimbangan kepada pemerintah melalui surat Nomor: 39/K/I/2008 tanggal 31 Januari 2008
mengenai keputusan Menteri Negara BUMN tentang Upaya penyehatan PT Rukindo melalui pemberian
eksklusifitas pekerjaan pengerukan di PT Pelindo I, II, III dan IV. Pemberian pekerjaan secara eksklusif tersebut
memiliki potensi bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, karena dapat menyebabkan :
- PT Pelindo I, II, III dan IV kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penyedia jasa pengerukan yang
dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif, mengingat penawaran kepada pihak lain sudah tertutup.
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Program penyehatan yang diterapkan Kementrian Negara BUMN telah menjadi entry barrier bagi pelaku
usaha pengerukan selain PT Rukindo. Akibat dari kondisi tersebut aalah beberapa pelaku usaha tersebut
tidak memiliki akses terhadap pasar, khususnya terhadap pekerjaan yang diberikan secara langsung
kepada PT Rukindo.
- Pemberian pekerjaan dengan cara penunjukkan langsung kepada PT Rukindo, dalam jangka panjang
dapat mereduksi upaya penciptaan keunggulan kompetitif PT Rukindo melalui efisiensi korporasi dan
menjadi disinsentif bagi pengembangan daya saing PT Rukindo.
Memperhatikan beberapa potensi negatif tersebut, maka KPPU menyarankan Kementrian Negara BUMN
untuk mencari alternatif lain yang sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam upaya penyehatan
PT Rukindo.
3. Saran KPPU terhadap Draft Peraturan BPH Migas tentang Pengaturan dan Pengawasan Atas
Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan di Bandar Udara
Dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, kegiatan usaha migas baik hulu maupun hilir dilakukan
melalui mekanisme persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan. Sehingga dalam implementasinya
terjadi pembukaan pasar yang sangat terasa di sisi migas hilir. Sebelumnya, Pertamina memonopoli dalam
sisi migas hilir. Namun kini pelaku usaha lain diberikan kesempatan untuk ikut melakukan kegiatan usaha
migas hilir. Salah satu yang telah menerapkan mekanisme persaingan usaha adalah komoditi BBM non
subsidi seperti Pertamax. Kemudian kini yang sedang dalam proses menuju pembukaan pasar adalah BBM
penerbangan atau avtur. BPH Migas selaku regulator di sisi migas hilir perlu untuk menerbitkan peraturan
agar tercipta persaingan usaha yang sehat.
Berdasarkan Draft Peraturan BPH Migas tersebut, KPPU melalui surat saran pertimbangan No. 76/K/III/
2008 tanggal 6 Maret 2008 memberikan masukan sebagai berikut:
a. Pada Pasal 2 ayat 5 perlu dipertegas dengan bentuk : “untuk kepentingan produksi BBM Penerbangan
dalam negeri, badan usaha wajib mengutamakan produksi kilang dalam negeri”.
b. Pasal 5 ayat 1 disempurnakan menjadi “pada satu bandara terbuka bagi seluruh pelaku usaha yg
memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan usaha penyimpanan dan/atau niaga BBM
Penerbangan dengan tetap memperhatikan prinsip persaingan sehat, wajar dan transparan”.
Persyaratan untuk menjadi penyedia dan pendistribusi BBM Penerbangan seperti yang tercantum dalam
Pasal 6 dan 7 hendaknya tidak menjadi entry barrier bagi pelaku usaha baru.
4. Saran dan Pertimbangan mengenai Keputusan Menteri Perhubungan No.15 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan
KPPU memberikan saran dan pertimbangan melalui surat Nomor 101/K/III/2008 tanggal 17 Maret 2008
berkaitan dengan kesepakatan tarif impor Less Than Container Load (LCL) Lini 2 Tanjung Priok yang dilakukan
oleh beberapa asosiasi pelaku usaha dengan alasan untuk mereduksi high cost economy. Saran dan
pertimbangan tersebut menyampaikan beberapa hal, yaitu :
a. Kesepakatan tarif yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini asosiasi bertentangan dengan UU No.
5/1999, oleh karena itu harus dihentikan.
b. Pemerintah sebaiknya memperbaiki kebijakan dengan mencabut kewenangan kepada pelaku usaha
untuk menetapkan tarif berdasarkan kesepakatan. Pemerintah harus melaksanakan fungsi regulator,
dimana pemerintahlah yang menetapkan kebijakan tarif sepenuhnya, pelaku usaha diposisikan sebagai
pemberi masukan.
c. Memperhatikan kondisi pentarifan di lini 2, untuk menghindari eksploitasi konsumen dengan tetap
memberikan ruang yang besar kepada persaingan, KPPU memandang perlu pemerintah melakukan
intervensi kebijakan dengan menetapkan formula tarif yang rinci serta menetapkan kebijakan batas
atas tarif.
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d. Terkait dengan upaya meningkatkan kinerja jasa pelayanan lini 2, di samping kebijakan tarif, KPPU
menyarankan agar pemerintah menerapkan kebijakan standar kualitas minimum pelayanan disertai
dengan ketegasan penegakan aturannya.
5. Saran dan Pertimbangan mengenai Jabatan Rangkap di PT Deraya dan PT Derazona Air Service
KPPU memberikan tanggapan terhadap surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. 40/2159/DAU/509/
08 mengenai jabatan rangkap pada dua perusahaan penerbangan yaitu PT Deraya dan PT Derazona Air
Service. Tanggapan tersebut diberikan melalui Surat Nomor: 318/K/VI/2008 Tanggal 2 Juni 2008
Hasil analisa KPPU terhadap permasalahan tersebut adalah:
a. Jabatan rangkap yang dilakukan saat ini memiliki potensi yang sangat kecil untuk bisa mempengaruhi
persaingan yang ada dalam industri angkutan udara berjadwal Indonesia. Hal ini diperlihatkan dari
kecilnya pangsa pasar kedua perusahaan penerbangan tersebut, dimana market size gabungan keduanya
hanya mencapai 12 % berdasarkan jumlah pesawat dan 5,4% berdasarkan jumlah tempat duduk.
b. Pemilik mayoritas kedua perusahaan yang sama dan posisi PT. Derazona Air Service sebagai anak
perusahaan PT. Deraya, memperlihatkan bahwa sinergi kedua perusahaan telah dilakukan sejak pendiriannya. Dalam hal ini, jabatan rangkap memang lebih ditujukan untuk mengukuhkan terjadinya
sinergi tersebut. Kondisi ini diperkuat oleh perbedaan segmen pasar yang menjadi targetnya yakni
angkutan udara niaga tidak berjadwal berbasis pesawat bersayap tetap untuk PT. Deraya dan pesawat
helikopter untuk PT. Derazona Air Service. Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa kecil
kemungkinan terjadinya persaingan secara langsung antara kedua perusahaan penerbangan tersebut.
c. Alasan dilakukannya jabatan rangkap sebagai langkah awal untuk memuluskan merger di satu sisi
dinilai sangat baik dengan pertimbangan keduanya sudah dimiliki satu pemilik yang selama ini bersinergi
satu sama lain dan struktur hubungan keduanya memperlihatkan bahwa PT. Deraya merupakan induk
perusahaan dari PT. Derazona Air Service. Merger yang dilakukan keduanya merupakan merger vertikal,
yang akan menjadi jalan bagi konsolidasi keduanya yang mengarah kepada efisiensi perusahaan.
Secara keseluruhan hal ini sangat baik bagi upaya konsolidasi industri angkutan udara niaga tidak
berjadwal yang saat ini diperebutkan 34 perusahaan. Efisiensi akibat merger diharapkan akan terjadi,
karena peleburan kedua perusahaan akan melahirkan perusahaan baru dengan satu manajemen yang
lebih ramping dan efisien.
6. Saran dan Pertimbangan mengenai Kepemilikan Silang di Media Penyiaran Televisi
Saran dan pertimbangan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui surat Nomor: 338/K/VI/2008
tanggal 5 Juni 2008 sehubungan dengan penanganan kepemilikan silang di media penyiaran televisi.
Terkait dengan isu tersebut, KPPU menyampaikan beberapa hal:
a. KPPU menilai bahwa pemusatan kepemilikan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran memiliki semangat yang sama dengan UU No. 5/1999.
b. KPPU menemukan bukti terdapat kontrol efektif yang dilakukan oleh Media Nusantara Citra (MNC)
Group terhadap stasiun televisi yang dimilikinya. Hal tersebut didasarkan besarnya kepemilikan saham
maupun penempatan representasi di manajemen di beberapa lembaga penyiaran televisi secara
sekaligus.
c. Dengan mempertimbangkan pasar relevannya berupa jumlah pemirsa dan pendapatan iklan, hasil
penelitian laporan KPPU memperlihatkan bahwa MNC tidak dapat memenuhi kriteria untuk dikategorikan
sebagai pemegang posisi dominan dalam industri penyiaran televisi, mengingat pangsa pasar pendapatan
iklan kurang dari 50 % (Periode 2004 – 2007) dari total pangsa pasar industri televisi. Di sisi lain,
KPPU juga sampai dengan saat ini belum menemukan adanya dampak negatif dari pemusatan
kepemilikan tersebut.
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d. Walaupun demikian KPPU berketetapan untuk terus melakukan monitoring terhadap perilaku pelaku
usaha di industri penyiaran yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat.
e. Terhadap wacana yang berkembang di masyarakat bahwa pemusatan kepemilikan tersebut menyebabkan
munculnya monopoli informasi, KPPU berpendapat bahwa hal tersebut sangat mungkin terjadi. Untuk
itu diperlukan dukungan dari regulator sektor penyiaran yaitu Depkominfo dan KPI untuk mendapatkan
data dan analisa mengenai wacana tersebut.
f. Hasil kajian KPPU terhadap UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menunjukkan bahwa undangundang tersebut menerapkan prinsip single present policy yang secara tegas dan jelas berupaya
mencegah terjadinya pemusatan kepemilikan baik oleh individu maupun badan hukum manapun yang
bermuara pada terjadinya monopoli informasi. Apabila prinsip tersebut dijalankan sebagaimana mestinya,
maka undang-undang tersebut selaras dengan UU No. 5/1999.
g. KPPU juga mencermati bahwa beberapa pengaturan dalam PP No. 50 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, penafsirannya dapat bertentangan dengan
UU Penyiaran. Oleh karena itu, KPPU merekomendasikan agar pemerintah melakukan revisi terhadap
peraturan tersebut.
7. Saran & Pertimbangan KPPU terhadap Pengelolaan Gudang Bandara
Bandara termasuk dalam kelompok capital intensive industry, oleh karena itu bandara dikelompokkan sebagai
natural monopoly industry. Namun dalam perkembangannya, kemudian prinsip-prinsip persaingan usaha
diimplementasikan dalam beberapa pengelolaan bandara, salah satunya adalah di jasa pergudangan.
Penyedia jasa pergudangan bandara memiliki karakteristik yang unik sehingga ketersediaan jasa substitusi
relatif tidak ada. Oleh karena itu, mekanisme pemilihan operator jasa pergudangan bandara umumnya dilakukan
melalui proses tender, karena karakteristik tersebut maka intervensi pemerintah perlu untuk dilakukan terutama
yang berkaitan dengan pengaturan tarif dan kualitas pelayanan.
Berdasarkan pertimbangan karakteristik industri bandara yang natural monopoly dengan persaingan yang
masih terbatas, maka khusus untuk jasa pergudangan perlu dilakukan revisi KM No. 29 Tahun 1997 terkait
penyediaan jasa sewa gudang. Pengaturan yang diperlukan menurut KPPU disampaikan melalui surat saran
pertimbangan No. 609/K/VIII/2008 pada tanggal 12 Agustus 2008, yang isinya adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah perlu merumuskan formula tarif yang mencerminkan tarif yang sesungguhnya, untuk
menghindari penetapan tarif oleh operator yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi atau tarif yang
eksploitatif.
2. Perlu ditegakkannya aturan standar pelayanan minimum sehingga operator memang merupakan pelaku
usaha yang berkompetensi yang kemudian akan mendorong terjaganya kualitas pelayanan di bandara
dan juga peningkatan kinerja industri bandara di Indonesia.
8. Saran & Pertimbangan KPPU terkait Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk STTP
Salah satu yang menjadi sumber materi adalah rencana kebijakan pengenaan BMAD untuk produk Sodium
Tripolyphosphate (STTP) yang berasal dari Cina. Penetapan BMAD tersebut berpotensi menciptakan distorsi
persaingan usaha di pasar STTP dalam negeri, yang akan menghasilkan mahalnya produk hilir STTP, terutama
deterjen.
Berikut hasil analisa KPPU yang disampaikan melalui surat saran pertimbangan No. 679/K/VIII/2008, pada
tanggal 27 Agustus 2008:
1. Produk STTP Impor merupakan pesaing utama dari satu-satunya produsen STTP Indonesia, yaitu PT
Petrocentral.
2. Pengenaan BAMD STTP akan menyebabkan kenaikan harga produk hilir STTP terutama deterjen.
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Sehingga mengakibatkan produksi deterjen dalam negeri menjadi tidak ekonomis dan lebih menguntungkan
untuk melakukan impor deterjen. Hal ini akan mengakibatkan produsen deterjen dalam negeri terancam
tutup dikemudian hari.
3. Belum adanya blueprint tentang industri hulu (STTP) dengan industri hilir (deterjen). Sehingga tidak
diketahui prioritas dalam rantai tersebut.
Berdasarkan analisis tersebut, maka KPPU menyarankan agar Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali
rencana penetapan BMAD STTP terutama terhadap dampak yang nanti akan ditimbulkannya.
9. Saran terhadap draft Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern
Draft Pedoman tersebut merupakan aturan pelaksana dari Perpes No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Draft pedoman ini mendetailkan isi
Perpres No.112/2007 terutama pada pasal 4 ayat 3, tentang pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern,
pasal 8 ayat 6 tentang pemasokan barang kepada toko modern dan pasal 14 tentang tata cara perizinan.
Berikut rekomendasi dari KPPU yang disampaikan melalui surat saran pertimbangan No. 681/K/VIII/2008,
pada tanggal 28 Agustus 2008:
1. Dalam pengaturan pasal 3 ayat 3 mengenai pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern, maka
sebaiknya pengaturan tentang jarak tidak hanya diperuntukan antara hipermarket dengan pasar
tradisional tetapi juga antara toko modern dan pusat perbelanjaan.
2. Dalam pasal 3 ayat 3 (b), Penggunaan kata persaingan usaha tidak sehat dalam hal ini kurang tepat,
dan sebaiknya diselaraskan dengan definisi persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dalam UU No
5 Tahun 1999
3. Untuk masalah kemitraan, diusulkan agar diberikan jangka waktu bagi kedua belah pihak untuk
mempelajari dan memahami sepenuhnya konsekuensi dari isi perjanjian sebelum dilakukan
penandatanganan sebagai bentuk persetujuan terhadap trading term yang akan dilaksanakan
4. Terkait dengan permasalahan trading term, KPPU tidak dapat terlibat lebih jauh sepanjang trading
term tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun
1999, karena hal teknis trading term merupakan bagian merupakan pendekatan B to B (business to
business)
KPPU menyarankan agar pengaturan trading term (sebagai inti permasalahan pemasok-peritel) tidak hanya
difokuskan pada jenis biaya yang diatur , tetapi juga pada segi batasan besaran biaya yang dinegosiasikan
antara peritel dan pemasok.
10.

Saran terkait SK Gubernur Propinsi Jawa Timur No.123/1997ntentang Penutupan Wilayah Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur

Pengaturan dalam SK No. 123/1997 dibuat agar proses penambangan pasir dan batu di wilayah tersebut
dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Namun kemudian SK tersebut dianggap sebagai
hambatan masuk bagi pelaku usaha penambangan.
Agar pengaturan dalam SK tersebut tidak dianggap sebagai barrier to entry, KPPU melalui surat saran
pertimbangan No. 1070/K/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008, menyarankan agar dilakukan perbaikan
terhadap kebijakan tersebut maupun kebijakan penambangan lainnya di Provinsi Jawa Timur dengan
mengakomodasi beberapa hal berikut :
a. Pemprov Jawa Timur perlu melakukan mapping terhadap lahan layak tambang di sebuah wilayah
pertambangan. Mapping harus memperhitungkan nilai ekonomis, sosial dan kelestarian lingkungan.
Mapping tersebut harus diumumkan secara terbuka kepada publik, sehingga menjadi jelas bagi publik,
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wilayah-wilayah yang bisa ditambang beserta alasannya. Diharapkan melalui proses ini, tidak ada lagi
pelaku usaha atau publik yang merasa dihambat untuk melakukan proses penambangan di wilayah
tersebut.
b. Apabila dalam proses mapping tersebut terdapat lahan layak tambang yang dimiliki oleh masyarakat
dan mereka ingin mengusahakannya sendiri, maka kesempatan harus diberikan kepada mereka selama
memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan apabila masyarakat penambang tidak mampu memenuhi
persyaratan karena kemampuan terbatas, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan
pemberdayaan terhadap mereka.
c. Pemberian konsesi lahan pertambangan harus dilakukan melalui mekanisme persaingan usaha yang
sehat, yakni dengan proses seleksi atau tender yang diumumkan secara terbuka kepada publik. Proses
harus dilakukan secara transparan dan tidak diskriminatif.
d. Proses pemberian konsesi harus secara tegas dan jelas mengatur hak dan kewajiban bagi pelaku
usaha yang menjadi pelaksana penambangan. Tindakan tegas harus diberikan kepada pelaku usaha
yang tidak bisa memenuhi kewajibannya, termasuk tindakan pencabutan lisensi. Dalam hal terjadi
pelanggaran yang berujung pada pencabutan lisensi, maka hak konsesi harus ditenderkan kembali
untuk mendapatkan pelaku usaha yang lebih mampu memenuhi kewajibannya.
11.

Saran Terhadap Kebijakan Industri Ritel di Kota Balikpapan

Pemerintah telah menerbitkan Perpres No 112/2007 dimana substansi pengaturan dalam Perpres tersebut
adalah melakukan pembatasan terhadap ruang gerak peritel modern melalui beberapa pembatasan antara lain:
a. Penetapan zonasi (lokasi) yang bisa dimasuki peritel modern, dengan bersandar pada rencana tata
ruang wilayah Pemerintah Daerah setempat.
b. Pembatasan waktu buka ritel modern
c. Pembatasan jenis persyaratan perdagangan
d. Pengetatan perizinan
e. Kewajiban melakukan kemitraan dan memberikan berbagai kemudahan terhadap pelaku usaha kecil
Perpres 112/2007 memberikan kewenangan yang besar kepada Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak
implementasi substansi pengaturan ritel di daerahnya yg meliputi pengaturan perizinan, zonasi dan jam
buka.
Namun ternyata sampai dengan saat ini masih sangat sedikit Pemerintah yang mengambil inisiatif untuk
mengimplementasikan substansi yang diatur dalam Perpres 112/2007. Akibatnya berbagai permasalahan
ritel terus terjadi.
Untuk mendorong terjadinya iklim persaingan usaha yang sehat dalam industri ritel, maka KPPU melalui
surat saran pertimbangan No. 1071/K/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008, menyarankan Pemerintah Daerah
Kotamadya Balikpapan untuk melakukan :
1. Menetapkan grand strategy kebijakan ritel di wilayah Kotamadya Balikpapan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku termasuk Perpres 112/2007. Melalui penetapan grand strategy ini, maka
diharapkan akan menjadi jelas bagi pelaku usaha ritel baik yang kecil/tradisional maupun modern,
tentang arah pengembangan industri ritel Kota Balikpapan ke depan.
2. Segera mengimplementasikan fungsi dan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam
Perpres 112/2007, agar perkembangan industri ritel semakin kondusif. Beberapa tugas tersebut antara
lain menyangkut :
a. Kebijakan zonasi
b. Kebijakan pembatasan waktu buka
c. Kebijakan pembatasan persyaratan perdagangan
d. Kebijakan keharusan melakukan kemitraan dengan pelaku usaha kecil
e. Kebijakan perizinan yang semakin ketat dan selektif
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Saran Terhadap Kebijakan Industri Ritel di Kota Samarinda

Untuk mendorong terjadinya iklim persaingan usaha yang sehat dalam industri ritel, maka KPPU melalui
surat saran pertimbangan No. 1071/K/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008, menyarankan Pemerintah Daerah
Kotamadya Samarinda untuk melakukan :
1. Menetapkan grand strategy kebijakan ritel di wilayah Kotamadya Samarinda sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku termasuk Perpres 112/2007. Melalui penetapan grand strategy ini, maka
diharapkan akan menjadi jelas bagi pelaku usaha ritel baik yang kecil/tradisional maupun modern,
tentang arah pengembangan industri ritel Kota Samarinda ke depan.
2. Segera mengimplementasikan fungsi dan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam
Perpres 112/2007, agar perkembangan industri ritel semakin kondusif. Beberapa tugas tersebut antara
lain menyangkut :
a. Kebijakan zonasi
b. Kebijakan pembatasan waktu buka
c. Kebijakan pembatasan persyaratan perdagangan
d. Kebijakan keharusan melakukan kemitraan dengan pelaku usaha kecil
e. Kebijakan perizinan yang semakin ketat dan selektif
13.

Saran Terhadap Kebijakan Industri Ritel di Kota Banjarmasin

Untuk mendorong terjadinya iklim persaingan usaha yang sehat dalam industri ritel, maka KPPU melalui
surat saran pertimbangan No. 1071/K/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008, menyarankan Pemerintah Daerah
Kotamadya Banjarmasin untuk melakukan :
1. Menetapkan grand strategy kebijakan ritel di wilayah Kotamadya Banjarmasin sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku termasuk Perpres 112/2007. Melalui penetapan grand strategy ini, maka
diharapkan akan menjadi jelas bagi pelaku usaha ritel baik yang kecil/tradisional maupun modern,
tentang arah pengembangan industri ritel Kota Banjarmasin ke depan.
2. Segera mengimplementasikan fungsi dan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam
Perpres 112/2007, agar perkembangan industri ritel semakin kondusif. Beberapa tugas tersebut antara
lain menyangkut :
a. Kebijakan zonasi
b. Kebijakan pembatasan waktu buka
c. Kebijakan pembatasan persyaratan perdagangan
d. Kebijakan keharusan melakukan kemitraan dengan pelaku usaha kecil
e. Kebijakan perizinan yang semakin ketat dan selektif
14.

Saran Terhadap Kebijakan Industri Ritel di Kota Pontianak

Untuk mendorong terjadinya iklim persaingan usaha yang sehat dalam industri ritel, maka KPPU melalui
surat saran pertimbangan No. 1071/K/XII/2008 tanggal 19 Desember, menyarankan Pemerintah Daerah
Kotamadya Pontianak untuk melakukan:
1. Menetapkan grand strategy kebijakan ritel di wilayah Kotamadya Pontianak sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku termasuk Perpres 112/2007. Melalui penetapan grand strategy ini, maka
diharapkan akan menjadi jelas bagi pelaku usaha ritel baik yang kecil/tradisional maupun modern,
tentang arah pengembangan industri ritel Kota Pontianak ke depan.
2. Segera mengimplementasikan fungsi dan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam
Perpres 112/2007, agar perkembangan industri ritel semakin kondusif. Beberapa tugas tersebut antara
lain menyangkut :
a. Kebijakan zonasi
b. Kebijakan pembatasan waktu buka
c. Kebijakan pembatasan persyaratan perdagangan
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d. Kebijakan keharusan melakukan kemitraan dengan pelaku usaha kecil
e. Kebijakan perizinan yang semakin ketat dan selektif
15.

Saran terkait Kebijakan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kota Palu

Peraturan Walikota Palu No. 4 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di
Kota Palu ini disusun dalam rangka mengantisipasi semakin pesatnya pembangunan menara telekomunikasi
dan banyaknya permohonan dari operator baru serta perluasan cakupan dari operator lama di kota Palu.
Dalam aturan tersebut hanya mewajibkan pelaku usaha swasta yang harus memperhatikan prosedur dan
peraturan perundang-undangan terkait dengan proses perijinan pembangunan menara telekomunikasi,
sedangkan bagi pelaku usaha yang berstatus badan usaha milik negara / daerah tidak diatur secara tegas.
Rumusan ini berpotensi membuka celah bagi Pemkot Palu untuk memberikan hak eksklusif atau setidaknya
perlakuan yang berbeda (diskriminasi) terhadap pelaku usaha yang berstatus badan usaha milik negara /
daerah.
Peraturan Walikota Palu No. 4 Tahun 2008 juga mengatur mengenai Sumbangan Pihak Ketiga. Ketentuan ini
membuka peluang terciptanya biaya yang tidak wajar, yang notabene akan mempengaruhi tingkat efisensi
bagi penyedia menara.
Melalui surat saran pertimbangan No. 1076/K/XII/2008 tanggal 24 Desember, Pemkot Palu direkomendasikan
untuk menyempurnakan Peraturan Walikota Palu No. 4 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembangunan
Menara Telekomunikasi di Kota Palu, antara lain dengan:
1. Menegaskan adanya pemberian perlakuan yang sama dalam proses perijinan pembangunan menara
telekomunikasi, baik swasta maupun badan usaha milik negara / daerah.
2. Menciptakan proses pemilihan penyedia menara telekomunikasi yang adil, , non diskriminatif dan
memenuhi kaidah/prinsip persaingan usaha sehingga tidak bertentangan dengan prinsip yang diatur
dalam UU No.5/1999 dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnnya.
3. Sebagai upaya untuk mencegah eksploitasi kekuatan monopoli pelaku usaha penyedia menara atas
pengguna menara atau pelaku usaha pesaing Pemerintah diharapkan:
a. Menentukan besaran tarif sewa dan menara secara definitif yang memperhatikan keterjangkuan
pengguna serta atas biaya yang wajar.
b. Mengatur dan menetapkan peryaratan yang wajar bagi pengguna menara.
c. Menetapkan standar kualitas minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh penyedia menara
d. Mengatur agar izin monopoli penyediaan menara atas dasar kerangka waktu yang terbatas dan
atas dasar kompetensi pelaku usaha dalam memberikan pelayanan.
16.

Saran terkait Kebijakan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kota Makassar

Ketentuan Pembangunan Menara Telekomunikasi Dalam Wilayah Kota Makassar pada prinsipnya disusun
dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku.
Dalam implementasinya, Pemkot Makassar menunjuk satu perusahaan yaitu PT. Makassar Satu Indonesia,
berdasarkan Surat Rekomendasi Walikota Makassar Nomor 641.4/11/Ekbang Tahun 2006 yang kemudian
diperpanjang dengan Surat Rekomendasi No. 555/041/EKBANG Tahun 2007 tentang Rencana Umum
Pembangunan dan pengelolaan menara Telekomunikasi.
Dengan keluarnya surat tersebut, pihak yang ingin membangun menara harus mendapat rekomendasi dari
PT. Makassar Satu Indonesia untuk pengajuan izin kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota
Makassar.
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Tindakan Pemkot Makassar memberikan hak eksklusif kepada satu pemasok untuk membangun dan mengelola
Menara Telekomunikasi Bersama, yaitu PT. Makassar Satu Indonesia mencerminkan adanya monopoli swasta
yang berujung pada tertutupnya kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha lain.
Penunjukkan satu atau beberapa pelaku usaha yang terbatas jumlahnya untuk mengelola essential facility,
dalam perspektif persaingan usaha harus dilakukan melalui mekanisme competition for the market yakni
tender. Dalam hal inilah, maka penunjukkan PT. Makassar Satu Indonesia bertentangan prinsip persaingan
usaha yang sehat.
Melalui surat saran pertimbangan No. 1077/K/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008, KPPU memberikan
saran pertimbangan sebagai berikut :
1. Memperbaiki substansi Peraturan Walikota Makassar No. 19 Tahun 2006 agar selaras dengan prinsipprinsip persaingan usaha yang sehat. Beberapa substansi pengaturan yang diperlukan adalah :
a. Pemkot Makassar melakukan Mapping ulang lokasi menara, yang merupakan lokasi yang tepat
dan terbaik bagi menara telekomunikasi di seluruh kota Makassar. Stakeholder, terutama operator
harus dilibatkan untuk menghindari terjadinya lokasi yang secara teknis tidak memungkinkan
sehingga terjadi inefisiensi.
b. Menara di lokasi hasil Mapping yang sudah ditempati oleh pelaku usaha eksisting, pengelolaannya
harus tetap dapat dilakukan oleh pelaku usaha eksisting, hal ini untuk menghindari terjadinya
inefisiensi ekonomi.
c. Menara di lokasi hasil Mapping yang belum ada menaranya, dilakukan oleh pelaku usaha yang
mendapatkan lisensi sesuai dengan yang pemilihannya dilakukan dengan mekanisme competition
for the market,
d. Mengingat model pengelolaan yang cenderung mengarah ke monopoli /oligopoli, maka Pemkot
sebagai regulator harus melakukan intervensi untuk melindungi hadirnya abuse of monopoly/oligopoly power dari operator menara terhadap operator telekomunikasi. Intervensi dapat dilakukan
menyangkut :
i. Tarif
Apabila hanya terdapat satu pelaku usaha penyedia menara bersama, maka tarif harus ditetapkan
oleh Pemerintah. Tetapi apabila terdapat lebih dari satu, maka intervensi Pemerintah hanya
dilakukan terbatas pada penetapan batas atas tarif.
ii. Kualitas Layanan
Pemerintah harus mengatur standar minimal kualitas pelayanan dalam industri ini, untuk
menghindari terjadinya abuse of monopoly/oligopoly power oleh penyedia menara.
iii. Persyaratan Perjanjian
Pemerintah harus mencermati proses dan substansi perjanjian antara operator menara dengan
operator telekomunikasi, agar tidak terjadi proses yang diskriminatif, menciptakan hambatan
masuk dan persyaratan lainnya yang mencerminkan adanya abuse of monopoly/oligopoly power.
e. Apabila standar kinerja minimal yang ditetapkan tidak tercapai, Pemkot dapat mencabut lisensi
penyelenggaraan pengelolaan menara, untuk kemudian melakukan proses tender ulang terhadap
lisensi tersebut, untuk mendapatkan pelaku usaha yang lebih memiliki kemampuan dalam mengelola
menara bersama.
2. Pemkot Makassar disarankan untuk mencabut hak eksklusif PT Makassar Satu Indonesia dan melakukan
seleksi ulang melalui tender yang terbuka kepada publik, untuk memilih pengelola menara bersama di
lokasi yang belum ada pengelolanya.
17.

Saran terkait Kebijakan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kota Yogyakarta

Dalam perspektif pengelolaan industri telekomunikasi, kebijakan menara bersama merupakan upaya untuk
mendorong hadirnya efisiensi sektor telekomunikasi melalui penggunaan fasilitas bersama, sehingga biaya
penggunaan fasilitas bisa ditekan serendah mungkin. Dalam hal inilah, maka salah satu alat ukur bagi
keberhasilan kebijakan menara bersama adalah munculnya berbagai kemudahan dalam membangun jaringan

telekomunikasi yang bermuara pada rendahnya biaya yang dikeluarkan operator dibandingkan dengan membangun
menara sendiri.
Dalam perkembangannya, kebijakan menara bersama di suatu wilayah menyebabkan jaringan menara tersebut
beperan sebagai essential facility, karena fasilitas tersebut harus digunakan oleh operator apabila menginginkan
wilayah tersebut menjadi bagian dari coverage areanya (daerah jangkauan operator). Akibat kondisi ini,
maka monopoli atau pengelolaan oleh satu pelaku usaha di wilayah tertentu menjadi tidak terhindarkan.
Dalam hal inilah, maka penggunaan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat menjadi sebuah keharusan
dalam konsep kebijakan menara bersama agar kebijakan menara bersama tersebut berfungsi secara optimum.
KPPU menyarankan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membuat regulasi terkait menara bersama dengan
memuat beberapa substansi regulasi antara lain :
1. Keharusan Pemkot Yogyakarta melakukan Mapping lokasi menara, bagi menara telekomunikasi di
seluruh kota Yogyakarta.
2. Memberikan kesempatan kepada pemilik menara eksisting, untuk tetap dapat menyelenggarakan
pekerjaan sebagai operator menara, untuk menghindari terjadinya inefisiensi akibat tidak tergunakannya
menara yang eksisting.
3. Ketentuan bagi lokasi hasil Mapping yang belum ada menaranya, agar pembangunan menaranya
dilakukan melalui competition for the market.
4. Ketentuan untuk menghindarkan terjadinya abuse of monopoly/oligopoly power, mengingat maka Pemkot
sebagai regulator harus melakukan intervensi untuk melindungi konsumen (operator telekomunikasi)
dari hadirnya abuse of monopoly/oligopoly power dari operator menara. Intervensi dapat dilakukan
menyangkut:
a. Tarif
Apabila hanya terdapat satu pelaku usaha penyedia menara bersama, maka tarif harus ditetapkan
oleh Pemerintah. Tetapi apabila terdapat lebih dari satu, maka intervensi Pemerintah hanya dilakukan
terbatas pada penetapan batas atas tarif. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya eksploitasi
konsumen, oleh penyedia menara.
b. Kualitas Layanan
Pemerintah harus mengatur standar minimal kualitas pelayanan dalam industri ini, untuk menghindari
terjadinya abuse of monopoly/oligopoly power oleh penyedia menara.
c. Persyaratan Perjanjian
Pemerintah harus mencermati proses dan substansi perjanjian antara operator menara dengan
operator telekomunikasi, agar tidak terjadi proses yang diskriminatif, menciptakan hambatan masuk
dan persyaratan lainnya yang mencerminkan adanya abuse of monopoly/oligopoly power.
Ketentuan yang mengatur apabila standar kinerja minimal yang ditetapkan tidak tercapai, Pemerintah Kota
dapat mencabut lisensi penyelenggaraan pengelolaan menara, untuk kemudian melakukan proses tender
ulang terhadap lisensi tersebut, untuk mendapatkan pelaku usaha yang lebih memiliki kemampuan dalam
mengelola menara bersama.

Tabel Resume Saran dan Pertimbangan
No./Tgl. Surat/
Tujuan Surat

Sumber, Materi Kebijakan,
dan Isu Persaingan Usaha

Isi Saran Pertimbangan

Keterangan

1

2

3

4

1. 38/K/I/2008
Tanggal 31
Januari 2008
Perihal: Saran
dan
Pertimbangan
KPPU terhadap
Kesepakatan Tarif
Impor LCL Lini 2
Tanjung Priok

Dalam pengelolaan
pelabuhan Indonesia,
keterlibatan Pemerintah
masih diperlukan
terutama ketika
persaingan belum
diimplementasikan secara
sempurna. Meskipun
pengelolaan telah berubah
menjadi kompetisi, tetapi
praktek monopoli yang
muncul dalam bentuk tarif
tinggi dan kualitas
layanan yang rendah
berpotensi besar terjadi.
Kondisi inilah yang
menjadi permasalahan
utama pelabuhan Indonesia. Berbagai pihak
memunculkan
kekecewaan terhadap
kinerja jasa penunjang
pelabuhan Indonesia,
terutama tarif dan kualitas
pelayanan.

Terhadap rencana
kebijakan penetapan tarif
di lini 2, KPPU
memberikan saran dan
pertimbangan sebagai
berikut:
1. kesepakatan tarif yang
dilakukan oleh pelaku
usaha dalam hal ini
asosiasi bertentangan
dengan UU No. 5/
1999
2. pemerintah sebaiknya
memperbaiki
kebijakan dengan
mencabut kewenangan
kepada pelaku usaha
untuk menetapkan
tarif berdasarkan
kesepakatan.
Pemerintah harus
melaksanakan fungsi
regulator, dimana
Pemerintahlah yang
menetapkan kebijakan
tarif sepenuhnya,
pelaku usaha
diposisikan sebagai
pemberi masukan
3. memperhatikan
kondisi pentarifan di
lini 2, untuk
menghindari
eksploitasi konsumen
dengan tetap
memberikan ruang
yang besar kepada
persaingan, KPPU
memandang perlu
Pemerintah melakukan
intervensi kebijakan
dengan menetapkan
formula tarif yang rinci

Terdapat beberapa
tanggapan terhadap
saran pertimbangan lini
2 ini. berikut
penjelasannya.
1. Terdapat tanggapan
di media massa
yang dikemukakan
oleh Menteri
Perhubungan
Jusman Syafei
Djamal. Tanggapan
tersebut berisi yaitu
Pemerintah siap
untuk mengambil
alih penentuan tarif
lini 2, dengan
membicarakannya
dengan pihak-pihak
terkait termasuk
para pelaku usaha.
2. Kemudian terdapat
tanggapan
berikutnya di media
massa (Bisnis
Indonesia).
Tanggapan tersebut
menyebutkan bahwa
Pemerintah
menargetkan
penetapan tarif lini 2
Pelabuhan Tanjung
Priok pada bulan
Juni 2008 ini.
Pemerintah hanya
akan menetapkan
komponen tarif yang
diberlakukan, dan
tidak sampai pada
penetapan besaran
tarif lini 2.

Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2008

97

98

Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2008

No./Tgl. Surat/
Tujuan Surat

Sumber, Materi Kebijakan,
dan Isu Persaingan Usaha

Isi Saran Pertimbangan

Keterangan

1

2

3

4

serta menetapkan
kebijakan batas atas
tarif
4. terkait dengan upaya
meningkatkan kinerja
jasa pelayanan lini 2,
di samping kebijakan
tarif, KPPU
menyarankan agar
pemerintah
menetapkan kebijakan
standar kualitas
minimum pelayanan
disertai dengan
ketegasan penegakan
peraturannya.

Pada tanggal 20 Juni
2008 KPPU melakukan
audiensi dengan
Departemen
Perhubungan. Hasil
audiensi tersebut adalah
saran dan pertimbangan
KPPU tersebut sudah
akan diatur dalam PP
yang sudah mulai
disusun oleh
Departemen
Perhubungan.

Dalam perspektif
persaingan usaha,
pemberian pekerjaan
kepada PT Rukindo
praktis menutup pasar
bagi pelaku usaha selain
PT Rukindo. Oleh karena
itu, upaya penyehatan
yang dilakukan oleh
Kementrian Negara
BUMN telah menjadi
entry barrier bagi pelaku
usaha pengerukan selain
PT Rukindo.

Perkembangan terakhir
pada tahun 2008
mencatat bahwa tidak
terdapat perubahan

2. 39/K/I/2008
Tanggal 31 Januari
2008
Perihal: Saran
&Pertimbangan
KPPU terhadap
Program
Restrukturisasi PT
Pengerukan Indonesia oleh Kementrian
BUMN

Kinerja keuangan PT
Rukindo yang terpuruk
dalam beberapa tahun
terakhir mengakibatkan
BUMN melakukan upaya
penyehatan oleh
Kementrian Negara
BUMN. Upaya
penyehatan dilakukan
melalui pemberian
pekerjaan oleh PT Pelindo
I, PT Pelindo II, PT
Pelindo III, dan PT
Pelindo IV kepada PT
Rukindo.

Berkaitan dengan hal
terset, KPPU memberikan
masukan sabagai berikut:
1. bahwa Kementrian
Negara BUMN dapat
mencari alternatif lain
dalam upaya
penyehatan PT
Rukindo yang lebih
selaras dengan prinsipprinsip persaingan
usaha yang sehat serta
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mampu menuntaskan
akar permasalahan
dari kinerja buruk PT
Rukindo.
2. apabila Kementrian
Negara BUMN
berketetapan untuk
memilih bentuk
penyehatan yang
dibebankan kepada PT
Pelindo I, PT Pelindo
II, PT Pelindo III, dan
PT Peindo IV, maka
hendaknya hal
tersebut dilandasi oleh
dasar hukum yang
kuat sehingga tidak
bertentangan dengan
peraturan
perundangan yang
berlaku, termasuk UU
No. 5/1999.

3. 76/K/III/
2008Tanggal 6
Maret 2008Perihal :
Saran KPPU
terhadap Draft
Peraturan BPH
Migas tentang
Pengaturan dan
Pengawasan Atas
Pelaksanaan
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM
Penerbangan di
Bandar Udara

Dalam UU No. 22 Tahun
2001 tentang Migas,
kegiatan usaha migas
baik hulu maupun hilir
dilakukan melalui
mekanisme persaingan
usaha yang sehat, wajar
dan transparan. Sehingga
dalam implementasinya
terjadi pembukaan pasar
yang sangat terasa di sisi
migas hilir. Sebelumnya,
Pertamina memonopoli
dalam sisi migas hilir.
Namun kini pelaku usaha
lain diberikan kesempatan
untuk ikut melakukan
kegiatan usaha migas
hilir. Salah satu yang telah
menerapkan mekanisme
persaingan usaha adalah
komoditi BBM non

BPH Migas tersebut,
KPPU memberikan
masukan sebagai berikut.
Pada Pasal 2 ayat 5 perlu
dipertegas dengan
bentuk: “untuk
kepentingan produksi
BBM Penerbangan dalam
negeri, badan usaha wajib
mengutamakan produksi
kilang dalam negeri”.
Pasal 5 ayat 1
disempurnakan menjadi
“pada satu bandara
terbuka bagi seluruh
pelaku usaha yg
memenuhi persyaratan
untuk melaksanakan
kegiatan usaha
penyimpanan dan/atau
niaga BBM Penerbangan
dengan tetap

Masukan dari KPPU
diterima oleh BPH
Migas. Masukan
tersebut telah
dielaborasikan dalam
Draft Peraturan BPH
Migas tersebut yang
akhirnya Peraturan BPH
Migas tersebut disahkan
pada bulan Juni 2008.
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subsidi seperti Pertamax.
Kemudian kini yang
sedang dalam proses
menuju pembukaan pasar
adalah BBM penerbangan
atau avtur.
BPH Migas selaku
regulator di sisi migas hilir
perlu untuk menerbitkan
peraturan agar tercipta
persaingan usaha yang
sehat.

memperhatikan prinsip
persaingan sehat, wajar
dan transparan.”
Persyaratan untuk
menjadi penyedia dan
pendistribusi BBM
Penerbangan seperti yang
tercantum dalam Pasal 6
dan 7 hendaknya tidak
menjadi entry barrier bagi
pelaku usaha baru.

Penyelenggaraan tally di
pelabuhan telah
menimbulkan kontoversi
karena potensi ekonomi
biaya tinggi di dalamnya.
Keberadaan Kepmenhub
No. 15 tahun 2007
ditujukan untuk
mendorong hadirnya
perusahaan tally
independen, yang
dijalankan oleh badan
hukum tersendiri, sesuai
dengan UU No. 12 tahun
1992 tentang Pelayaran.
Tujuan dari keberadaan
tally independen adalah
untuk mendapatkan data
kepelabuhanan, terutama
data keluar masuk barang
dari/ke kapal, yang akurat
serta terhindar dari proses
manipulasi.
Tetapi kemudian muncul
potensi inefisiensi sebagai
akibat hadirnya pelaku
usaha tally. Tally
independen ini menjadi
perusahaan tersendiri
dengan pendapatan
tersendiri yang akhirnya

Terkait dengan
keberadaan tally
independen untuk
mendapatkan data
kepelabuhanan, KPPU
memandang penting
upaya pengaturan lintas
departemen. Hal ini
dikarenakan
permasalahan data
pelabuhan seharusnya
menjadi tugas lintas
departemen, yaitu antara
Departemen Perhubungan
dengan Departemen
Keuangan, Departemen
Perdagangan, Departemen
Perindustrian,
BAPPENAS, serta instansi
pengguna data lainnya.
Pengaturan yang
mengedepankan
kepentingan instansi
tertentu akan berpotensi
menimbulkan aturan yang
tumpang tindih dan
menimbulkan inefisiensi.
Seharusnya hanya ada
satu data resmi
Pemerintah di pelabuhan
yang dikelola melalui

4. 101/K/III/2008
Tanggal 17 Maret
2008
Perihal : Sara &
Pertimbangan KPPU
terhadap Keputusan
Menteri
Perhubungan No.15
Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan
dan Pengusahaan
Tally di Pelabuhan

Saran dan
Pertimbangan tersebut
mendapat tanggapan
resmi dari Sekretariat
Negara melalui suratnya
Nomor B-1777/Setneg/
D-4/04/2008 yang
menyatakan bahwa
saran dan pertimbangan
dari KPPU tersebut
telah diteruskan kepada
Menteri Perhubungan
untuk dapat
ditindaklanjuti sesuai
dengan ketentuan
peraturan Perundangundangan.
Pada tanggal 20 Juni
208 KPPU melakukan
audiensi dengan
Departemen
Perhubungan. Hasil
audiensi tersebut
adalah saran dan
pertimbangan tersebut
akan dievaluasi kembali
terhadap KM No. 15
Tahun 2007 tentang
penyelenggaraan dan
pengusahaan tally di
pelabuhan.
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akan dikonversi menjadi
biaya yang harus
ditanggung pengguna jasa
kepelabuhanan.
Pengaturan perusahaan
tally menciptakan biaya
baru di industri
kepelabuhanan.

sistem yang terintegrasi
dan lintas instansi.Selain
itu, KPPU menyarankan
agar Pemerintah
mencabut Kepmenhub
No. 15 tahun 2007 dan
mengembalikan
pengelolaan kegiatan tally
seperti sebelumnya.

Adanya permintaan
tanggapan dari KPPU
terhadap pergantian
jabatan di PT Deraya dan
PT Derazone Air Service
yang mengandung jabatan
rangkap di kedua
perusahaan tersebut.
Berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan
oleh KPPU, maka jabatan
rangkap yang dilakukan
saat ini memiliki potensi
yang sangat kecil untuk
bisa mempengaruhi
persaingan yang ada
dalam industri angkutan
udara berjadwal Indonesia. Hal ini diperlihatkan
dari kecilnya pangsa pasar
kedua perusahaan
penerbangan tersebut, di
mana market size
gabungan keduanya
hanya mencapai 12%
berdasarkan jumlah
pesawat dan 5.4%
berdasarkan jumlah
tempat duduk. Pemilik
mayoritas kedua
perusahaan yang sama
dan posisi PT. Derazona
Air Service sebagai anak
perusahaan PT. Deraya,

Memperhatikan beberapa
pertimbangan tersebut di
atas (kepemilikan, market
share, segmen market dan
industri angkutan udara
niaga tidak berjadwal)
serta efek dari jabatan
rangkap terhadap
persaingan, maka KPPU
berkesimpulan bahwa
jabatan rangkap pada PT.
Deraya dan PT. Derazona
Air Service saat ini
memiliki potensi yang
kecil untuk mendistorsi
persaingan usaha yang
sehat di industri
penerbangan charter saat
ini. Dapat disimpulkan
bahwa jabatan rangkap
tersebut memiliki potensi
kecil untuk mendistorsi
pasar dan persaingan
sehingga potensi untuk
bertentangan dengan UU
No 5 Tahun 1999, juga
hampir tidak ada.

5. 318/K/VI/2008
Tanggal 2 Juni 2008
Perihal : Saran &
Pertimbangan KPPU
terkait Jabatan
Rangkap di PT
Deraya dan PT
Derazona Air Service
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memperlihatkan bahwa
sinergi kedua perusahaan
telah dilakukan sejak
pendiriannya. Dalam hal
ini, jabatan rangkap
memang lebih ditujukan
untuk mengukuhkan
terjadinya sinergi tersebut.
Alasan dilakukannya
jabatan rangkap sebagai
langkah awal untuk
memuluskan merger di
satu sisi dinilai sangat
baik dengan pertimbangan
keduanya sudah dimiliki
satu pemilik yang selama
ini bersinergi satu sama
lain dan stuktur hubungan
keduanya memperlihatkan
bahwa PT. Deraya
merupakan induk
perusahaan dari PT.
Derazona Air Service.
Merger yang dilakukan
merupakan merger
vertikal, yang akan
menjadi jalan bagi
konsolidasi keduanya yang
mengarah kepada efisiensi
perusahaan. Secara
keseluruhan hal ini sangat
baik bagi upaya
konsolidasi industri
angkutan udara niaga
tidak berjadwal yang saat
ini diperebutkan 34
perusahaan. Efisiensi
akibat merger diharapkan
akan terjadi, karena
peleburan kedua
perusahaan akan
melahirkan perusahaan
baru dengan satu
manajemen yang lebih
ramping dan efisien.
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6. 338/K/VI/2008
Tanggal 5 Juni 2008
Perihal : Saran &
Pertimbangan KPPU
terkait Penanganan
Kepemilikan Silang
di Media Penyiaran
Televisi

KPPU mencermati adanya
kerisauan masyarakat
atas pemusatan
kepemilikan suatu
perusahaan holding pada
beberapa media penyiaran
televisi.
Beberapa hal yang
disimpulkan KPPU
sehubungan dengan isu
pemusatan kepemilikan
dalam industri media
televisi :
1. Dari penelitian laporan
dugaan pemusatan
kepemilikan di industri
penyiaran televisi,
dapat disimpulkan
bahwa pemusatan
kepemilikan terjadi
secara efektif yang
berarti terdapat kontrol
atau kendali yang
nyata dari perusahaan
induk yang
berpengaruh pada
rencana strategis anak
perusahaannya
2. MNC tidak bertindak
sebagai pemegang
posisi dominan dalam
indutri penyiaran
televisi jika dilihat dari
pasar relevannya.
KPPU juga belum
menemukan adanya
dampak negatif dari
pemusatan
kepemilikan terhadap
pasar
bersangkutannya.
Namun begitu, KPPU
tetap melakukan
monitoring terhadap
perilaku pelaku usaha
di industri penyiaran.

Dari hasil kajian KPPU
terhadap UU No. 32
Tahun 2002 tentang
Penyiaran, disimpulkan
bahwa UU tersebut
berupaya mencegah
terjadinya pemusatan
kepemilikan baik oleh
individu maupun badan
hukum manapun yang
bermuara pada terjadinya
monopoli informasi. Oleh
karena itu KPPU
mendukung setiap
langkah Pemerintah untuk
mengimplementasikannya
dengan langkah
penertiban lisensi
penyiaran yang tidak
memperbolehkan adanya
bentuk-bentuk kegiatan
yang memiliki dampak
terjadinya pemusatan
kepemilikan.
Selain itu, KPPU
merekomendasikan agar
Pemerintah secepatnya
melakukan revisi terhadap
PP No. 50 Tahun 2005
tentang Penyelenggaraan
Penyiaran Lembaga
Penyiaran Swasta, dimana
PP tersebut bertentangan
dengan semangat dan
prinsip UU Penyiaran.
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Tidak terdapat
tanggapan resmi dari
Pemerintah.
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Pemusatan kepemilikan
yang diatur dalam UU No.
32 Tahun 2002 memiliki
semangat yang sama
dengan pengaturan
kepemilikan silang dalam
UU No. 5/1999.

7. 609/K/VIII/2008
Tanggal 12 Agustus
2008
Perihal : Saran &
Pertimbangan KPPU
terhadap
Pengelolaan Gudang
Bandara

Bandara termasuk dalam
kelompok capital intensive industry, oleh karena
itu bandara
dikelompokkan sebagai
natural monopoly industry. Namun dalam
perkembangannya,
kemudian prinsip-prinsip
persaingan usaha
diimplementasikan dalam
beberapa pengelolaan
bandara, salah satunya
adalah di jasa
pergudangan.
Penyedia jasa
pergudangan bandara
memiliki karakteristik
yang unik sehingga
ketersediaan jasa
substitusi relatif tidak ada.
Oleh karena itu,
mekanisme pemilihan
operator jasa pergudangan
bandara umumnya
dilakukan melalui proses
tender.
Karena karakteristik
tersebut maka intervensi
pemerintah perlu untuk
dilakukan terutama yang
berkaitan dengan
pengaturan tarif dan
kualitas pelayanan.

Berdasarkan
pertimbangan
karakteristik industri
bandara yang natural
monopoly dengan
persaingan yang masih
terbatas, maka khusus
untuk jasa pergudangan
perlu untuk dilakukan
revisi KM No. 29 Tahun
1997 terkait penyediaan
jasa sewa gudang.
Pengaturan yang
diperlukan menurut KPPU
adalah sebagai berikut.
1. Pemerintah perlu
merumuskan formula
tarif yang
mencerminkan tarif
yang sesungguhnya,
untuk menghindari
penetapan tarif oleh
operator yang
menimbulkan ekonomi
biaya tinggi atau tarif
yang eksploitatif.
2. Perlu ditegakkannya
aturan standar
pelayanan minimum
sehingga operator
memang merupakan
pelaku usaha yang
berkompetensi yang
kemudian akan
mendorong terjaganya
kualitas pelayanan di
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bandara dan juga
peningkatan kinerja
industri bandara di
Indonesia.
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Tidak ada tanggapan
resmi dari pemerintah.
Hingga saat ini KM No.
29 Tahun 1997 belum
direvisi oleh pemerintah
dan tarif jasa
pergudangan yg ada
masih tinggi.
Permasalahan kargo
bandara ini juga
ditangani oleh tim
monitoring KPPU terkait
dengan kartel harga
yang dilakukan oleh 6
penyedia jasa
pergudangan.

8. 679/K/VIII/2008
Tanggal 27 Agustus
2008
Perihal : saran &
Pertimbangan KPPU
terkait Kebijakan
Bea Masuk Anti
Dumping (BMAD)
produk STTP

Salah satu yang menjadi
sumber materi adalah
rencana kebijakan
pengenaan BMAD untuk
produk Sodium Tripolyphosphate (STTP) yang
berasal dari Cina.
Penetapan BMAD tersebut
berpotensi menciptakan
distorsi persaingan usaha
di pasar STTP dalam
negeri, yang akan
menghasilkan mahalnya
produk hilir STTP,
terutama deterjen.

Berikut hasil analisa
KPPU:
- Produk STTP Impor
merupakan pesaing
utama dari satusatunya produsen
STTP Indonesia, yaitu
PT Petrocentral.
- Pengenaan BAMD
STTP akan
menyebabkan
kenaikan harga produk
hilir STTP terutama
deterjen. Sehingga
mengakibatkan
produksi deterjen
dalam negeri menjadi
tidak ekonomis dan
lebih menguntungkan
untuk melakukan
impor deterjen. Hal ini
akan mengakibatkan
produsen deterjen
dalam negeri terancam
tutup dikemudian hari.

Tidak ada tanggapan
dari pemerintah.
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-

Belum adanya blueprint tentang industri
hulu (STTP) dengan
industri hilir (deterjen).
Mana yang lebih
diprioritaskan.

Berdasarkan analisis
tersebut, maka KPPU
menyarankan agar
Pemerintah untuk
mempertimbangkan
kembali rencana
penetapan BMAD STTP
terutama terhadap
dampak yang nanti akan
ditimbulkannya.

9. 681/K/VIII/2008
Tanggal 28 Agustus
2008
Perihal : Saran
terhadap raft
Pedoman Penataan
dan Pembinaan
Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern

Draft Pedoman tersebut
merupakan aturan
pelaksana dari Perpes
No. 112 Tahun 2007
tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko
Modern. Draft pedoman
ini mendetailkan isi
Perpres No.112/2007
terutama pada pasal 4
ayat 3, tentang pendirian
pusat perbelanjaan dan
toko modern, pasal 8 ayat
6 tentang pemasokan
barang kepada toko
modern dan pasal 14
tentang tata cara
perizinan.

Berikut rekomendasi dari
KPPU:
1. Dalam pengaturan
pasal 3 ayat 3
mengenai pendirian
pusat perbelanjaan
dan toko modern,
maka sebaiknya
pengaturan tentang
jarak tidak hanya
diperuntukan antara
hipermarket dengan
pasar tradisional tetapi
juga antara toko
modern dan pusat
perbelanjaan.
2. Dalam pasal 3 ayat 3
(b), Penggunaan kata
persaingan usaha tidak
sehat dalam hal ini
kurang tepat, dan
sebaiknya diselaraskan
dengan definisi
persaingan usaha tidak
sehat sebagaimana
dalam UU No 5 Tahun
1999

Tanggal 23 Desember
2008 telah dikeluarkan
Permendag tentang
Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko
Modern yang isinya
memuat apa yg telah
disarankan oleh KPPU.
Namun ada hal penting
yang tidak diadopsi
dalam Permendag
tersebut yaitu :
hanya hipermarket saja
yang jaraknya dengan
pasar tradisional harus
diperhatikan dalam
pendiriannya. Padahal
toko modern lainnya
seperti keberadaan
minimarket dan supermarket pun punya
dampak negatif
terhadap pasar
tradisional.
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3. Untuk masalah
kemitraan, diusulkan
agar diberikan jangka
waktu bagi kedua
belah pihak untuk
mempelajari dan
memahami
sepenuhnya
konsekuensi dari isi
perjanjian sebelum
dilakukan
penandatanganan
sebagai bentuk
persetujuan terhadap
trading term yang akan
dilaksanakan
4. Terkait dengan
permasalahan trading
term, KPPU tidak
dapat terlibat lebih
jauh sepanjang trading
term tidak
mengakibatkan
persaingan usaha tidak
sehat sebagaimana
diatur dalam UU No 5
Tahun 1999, karena
hal teknis trading term
merupakan bagian
merupakan
pendekatan B to B
(business to business)
5. KPPU menyarankan
agar pengaturan
trading term (sebagai
inti permasalahan
pemasok-peritel) tidak
hanya difokuskan pada
jenis biaya yang diatur,
tetapi juga pada segi
batasan besaran biaya
yang dinegosiasikan
antara peritel dan
pemasok.
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10. Surat Nomor
1070/K/XII/2008
tanggal 19
Desember 2008
Perihal Saran terkait
SK Gubernur
Propinsi Jawa Timur
No.123/
1997ntentang
Penutupan Wilayah
Pertambangan
Bahan Galian
Golongan C di
Propinsi Daerah Tk. I
Jawa Timur

Pengaturan dalam SK No.
123/1997 dibuat agar
proses penambangan
pasir dan batu di wilayah
tersebut dilakukan dengan
memperhatikan
kelestarian lingkungan.
Namun kemudian SK
tersebut dianggap sebagai
hambatan masuk bagi
pelaku usaha
penambangan.

Agar pengaturan dalam
SK tersebut tidak
dianggap sebagai barrier
to entry, KPPU
menyarankan agar
dilakukan perbaikan
terhadap kebijakan
tersebut maupun
kebijakan penambangan
lainnya di Provinsi Jawa
Timur dengan
mengakomodasi beberapa
hal berikut :
- Pemprov Jawa Timur
perlu melakukan
mapping terhadap
lahan layak tambang
di sebuah wilayah
pertambangan.
Mapping harus
memperhitungkan nilai
ekonomis, sosial dan
kelestarian lingkungan.
Mapping tersebut
harus diumumkan
secara terbuka kepada
publik, sehingga
menjadi jelas bagi
publik, wilayahwilayah yang bisa
ditambang beserta
alasannya. Diharapkan
melalui proses ini,
tidak ada lagi pelaku
usaha atau publik
yang merasa dihambat
untuk melakukan
proses penambangan
di wilayah tersebut.
- Apabila dalam proses
mapping tersebut
terdapat lahan layak
tambang yang dimiliki
oleh masyarakat dan
mereka ingin
mengusahakannya
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sendiri, maka
kesempatan harus
diberikan kepada
mereka selama
memenuhi ketentuan
yang berlaku. Dan
apabila masyarakat
penambang tidak
mampu memenuhi
persyaratan karena
kemampuan terbatas,
maka pemerintah
berkewajiban untuk
melakukan
pemberdayaan
terhadap mereka.
Pemberian konsesi
lahan pertambangan
harus dilakukan
melalui mekanisme
persaingan usaha yang
sehat, yakni dengan
proses seleksi atau
tender yang
diumumkan secara
terbuka kepada publik.
Proses harus dilakukan
secara transparan dan
tidak diskriminatif.
Proses pemberian
konsesi harus secara
tegas dan jelas
mengatur hak dan
kewajiban bagi pelaku
usaha yang menjadi
pelaksana
penambangan.
Tindakan tegas harus
diberikan kepada
pelaku usaha yang
tidak bisa memenuhi
kewajibannya,
termasuk tindakan
pencabutan lisensi.
Dalam hal terjadi
pelanggaran yang
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berujung pada
pencabutan lisensi,
maka hak konsesi
harus ditenderkan
kembali untuk
mendapatkan pelaku
usaha yang lebih
mampu memenuhi
kewajibannya.

11. Surat No. 1071/
K/XII/2008 tanggal
19 Desember 2008
Perihal Saran
Terhadap Kebijakan
Industri Ritel di Kota
Balikpapan

Pemerintah telah
menerbitkan Perpres No
112/2007 dimana
substansi pengaturan
dalam Perpres tersebut
adalah melakukan
pembatasan terhadap
ruang gerak peritel
modern melalui beberapa
pembatasan antara lain:
a. Penetapan zonasi
(lokasi) yang bisa
dimasuki peritel
modern, dengan
bersandar pada
rencana tata ruang
wilayah Pemerintah
Daerah setempat
b. Pembatasan waktu
buka ritel modern
c. Pembatasan jenis
persyaratan
perdagangan
d. Pengetatan perizinane.
Kewajiban melakukan
kemitraan dan
memberikan berbagai
kemudahan terhadap
pelaku usaha kecil
Perpres 112/2007
memberikan
kewenangan yang
besar kepada
Pemerintah Daerah

Untuk mendorong
terjadinya iklim
persaingan usaha yang
sehat dalam industri ritel,
maka KPPU menyarankan
Pemerintah Daerah
Kotamadya Balikpapan
untuk melakukan :
1. Menetapkan grand
strategy kebijakan ritel
di wilayah Kotamadya
Balikpapan sesuai
dengan peraturan
perundangan yang
berlaku termasuk
Perpres 112/2007.
Melalui penetapan
grand strategy ini,
maka diharapkan akan
menjadi jelas bagi
pelaku usaha ritel baik
yang kecil/tradisional
maupun modern,
tentang arah
pengembangan
industri ritel Kota
Balikpapan ke depan.
2. Segera
mengimplementasikan
fungsi dan tugas
Pemerintah Daerah
sebagaimana yang
diatur dalam Perpres
112/2007, agar
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sebagai ujung tombak
implementasi
substansi pengaturan
ritel di daerahnya yg
meliputi pengaturan
perizinan, zonasi dan
jam buka. Namun
ternyata sampai
dengan saat ini masih
sangat sedikit
Pemerintah yang
mengambil inisiatif
untuk
mengimplementasikan
substansi yang diatur
dalam Perpres 112/

12. Surat No. 1071/
K/XII/2008 tanggal
19 Desember 2008
Perihal Saran
Terhadap Kebijakan
Industri Ritel di Kota
Samarinda

Pemerintah telah
menerbitkan Perpres No
112/2007 dimana
substansi pengaturan
dalam Perpres tersebut
adalah melakukan
pembatasan terhadap
ruang gerak peritel
modern melalui beberapa
pembatasan antara lain :
a. Penetapan zonasi
(lokasi) yang bisa
dimasuki peritel
modern, dengan
bersandar pada
rencana tata ruang
wilayah Pemerintah
Daerah setempat.
b. Pembatasan waktu
buka ritel modern
c. Pembatasan jenis
persyaratan
perdagangan
d. Pengetatan perizinan
e. Kewajiban melakukan

a.
b.
c.

d.

e.

perkembangan industri
ritel semakin kondusif.
Beberapa tugas
tersebut antara lain
menyangkut :
Kebijakan zonasi
Kebijakan pembatasan
waktu buka
Kebijakan pembatasan
persyaratan
perdagangan
Kebijakan keharusan
melakukan kemitraan
dengan pelaku usaha
kecil
Kebijakan perizinan
yang semakin ketat
dan selektif

Untuk mendorong
terjadinya iklim
persaingan usaha yang
sehat dalam industri ritel,
maka KPPU menyarankan
Pemerintah Daerah
Kotamadya Samarinda
untuk melakukan :
1. Menetapkan grand
strategy kebijakan ritel
di wilayah Kotamadya
Samarinda sesuai
dengan peraturan
perundangan yang
berlaku termasuk
Perpres 112/2007.
Melalui penetapan
grand strategy ini,
maka diharapkan akan
menjadi jelas bagi
pelaku usaha ritel baik
yang kecil/tradisional
maupun modern,
tentang arah
pengembangan
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kemitraan dan
memberikan berbagai
kemudahan terhadap
pelaku usaha kecil
Perpres 112/2007
memberikan kewenangan
yang besar kepada
Pemerintah Daerah
sebagai ujung tombak
implementasi substansi
pengaturan ritel di
daerahnya yg meliputi
pengaturan perizinan,
zonasi dan jam buka.
Namun ternyata sampai
dengan saat ini masih
sangat sedikit Pemerintah
yang mengambil inisiatif
untuk
mengimplementasikan
substansi yang diatur
dalam Perpres 112/2007.
Akibatnya berbagai
permasalahan ritel terus
terjadi.

13. Surat No. 1071/
K/XII/2008 tanggal
19 Desember 2008
Perihal Saran
Terhadap Kebijakan
Industri Ritel di Kota
Banjarmasin

Pemerintah telah
menerbitkan Perpres No
112/2007 dimana
substansi pengaturan
dalam Perpres tersebut
adalah melakukan
pembatasan terhadap
ruang gerak peritel
modern melalui beberapa
pembatasan antara lain :
a. Penetapan zonasi
(lokasi) yang bisa
dimasuki peritel
modern, dengan
bersandar pada
rencana tata ruang

industri ritel Kota
Samarinda ke depan.
2. Segera
mengimplementasikan
fungsi dan tugas
Pemerintah Daerah
sebagaimana yang
diatur dalam Perpres
112/2007, agar
perkembangan industri
ritel semakin kondusif.
Beberapa tugas
tersebut antara lain
menyangkut :
3. Kebijakan zonasi
4. Kebijakan pembatasan
waktu buka
5. Kebijakan pembatasan
persyaratan
perdagangan
6. Kebijakan keharusan
melakukan kemitraan
dengan pelaku usaha
kecil
Kebijakan perizinan yang
semakin ketat dan selektif

Untuk mendorong
terjadinya iklim
persaingan usaha yang
sehat dalam industri ritel,
maka KPPU menyarankan
Pemerintah Daerah
Kotamadya Banjarmasin
untuk melakukan:
1. Menetapkan grand
strategy kebijakan ritel
di wilayah Kotamadya
Banjarmasin sesuai
dengan peraturan
perundangan yang
berlaku termasuk
Perpres 112/2007.
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b.
c.

d.
e.

wilayah Pemerintah
Daerah setempat.
Pembatasan waktu
buka ritel modern
Pembatasan jenis
persyaratan
perdagangan
Pengetatan perizinan
Kewajiban melakukan
kemitraan dan
memberikan berbagai
kemudahan terhadap
pelaku usaha kecil

Perpres 112/2007
memberikan kewenangan
yang besar kepada
Pemerintah Daerah
sebagai ujung tombak
implementasi substansi
pengaturan ritel di
daerahnya yg meliputi
pengaturan perizinan,
zonasi dan jam buka.
Namun ternyata sampai
dengan saat ini masih
sangat sedikit Pemerintah
yang mengambil inisiatif
untuk
mengimplementasikan
substansi yang diatur
dalam Perpres 112/2007.
Akibatnya berbagai
permasalahan ritel terus
terjadi.

14. Surat No. 1071/
K/XII/2008 tanggal
19 Desember 2008
Perihal Saran
Terhadap Kebijakan

Pemerintah telah
menerbitkan Perpres No
112/2007 dimana
substansi pengaturan
dalam Perpres tersebut

Melalui penetapan
grand strategy ini,
maka diharapkan akan
menjadi jelas bagi
pelaku usaha ritel baik
yang kecil/tradisional
maupun modern,
tentang arah
pengembangan
industri ritel Kota
Banjarmasin ke depan.
2. Segera
mengimplementasikan
fungsi dan tugas
Pemerintah Daerah
sebagaimana yang
diatur dalam Perpres
112/2007, agar
perkembangan industri
ritel semakin kondusif.
Beberapa tugas
tersebut antara lain
menyangkut :
a. Kebijakan zonasi
b. Kebijakan
pembatasan waktu
buka
c. Kebijakan
pembatasan
persyaratan
perdagangan
d. Kebijakan
keharusan
melakukan
kemitraan dengan
pelaku usaha kecil
Kebijakan perizinan yang
semakin ketat dan selektif

Untuk mendorong
terjadinya iklim
persaingan usaha yang
sehat dalam industri ritel,
maka KPPU menyarankan
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Industri Ritel di Kota
Pontianak

adalah melakukan
pembatasan terhadap
ruang gerak peritel
modern melalui beberapa
pembatasan antara lain :
a. Penetapan zonasi
(lokasi) yang bisa
dimasuki peritel
modern, dengan
bersandar pada
rencana tata ruang
wilayah Pemerintah
Daerah setempat.
b. Pembatasan waktu
buka ritel modern
c. Pembatasan jenis
persyaratan
perdagangan
d. Pengetatan perizinan
e. Kewajiban melakukan
kemitraan dan
memberikan berbagai
kemudahan terhadap
pelaku usaha kecil
Perpres 112/2007
memberikan kewenangan
yang besar kepada
Pemerintah Daerah
sebagai ujung tombak
implementasi substansi
pengaturan ritel di
daerahnya yg meliputi
pengaturan perizinan,
zonasi dan jam buka.
Namun ternyata sampai
dengan saat ini masih
sangat sedikit Pemerintah
yang mengambil inisiatif
untuk
mengimplementasikan
substansi yang diatur
dalam Perpres 112/2007.
Akibatnya berbagai
permasalahan ritel terus
terjadi.

Pemerintah Daerah
Kotamadya Pontianak
untuk melakukan:
1. Menetapkan grand
strategy kebijakan ritel
di wilayah Kotamadya
Pontianak sesuai
dengan peraturan
perundangan yang
berlaku termasuk
Perpres 112/2007.
Melalui penetapan
grand strategy ini,
maka diharapkan akan
menjadi jelas bagi
pelaku usaha ritel baik
yang kecil/tradisional
maupun modern,
tentang arah
pengembangan
industri ritel Kota
Pontianak ke depan.
2. Segera
mengimplementasikan
fungsi dan tugas
Pemerintah Daerah
sebagaimana yang
diatur dalam Perpres
112/2007, agar
perkembangan industri
ritel semakin kondusif.
Beberapa tugas
tersebut antara lain
menyangkut :
a. Kebijakan zonasi
b. Kebijakan
pembatasan waktu
buka
c. Kebijakan
pembatasan
persyaratan
perdagangan
d. Kebijakan
keharusan
melakukan
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kemitraan dengan
pelaku usaha kecil
Kebijakan perizinan yang
semakin ketat dan selektif
15. Surat No. 1076/
K/XII/2008 tanggal
24 Desember 2008
Perihal Surat Saran
terkait Kebijakan
Pembangunan
Menara
Telekomunikasi di
Kota Palu

Peraturan Walikota Palu
No. 4 Tahun 2008
tentang Penataan dan
Pembangunan Menara
Telekomunikasi di Kota
Palu ini disusun dalam
rangka mengantisipasi
semakin pesatnya
pembangunan menara
telekomunikasi dan
banyaknya permohonan
dari operator baru serta
perluasan cakupan dari
operator lama di kota
Palu.
Dalam aturan tersebut
hanya mewajibkan
pelaku usaha swasta
yang harus
memperhatikan prosedur
dan peraturan
perundang-undangan
terkait dengan proses
perijinan pembangunan
menara telekomunikasi,
sedangkan bagi pelaku
usaha yang berstatus
badan usaha milik
negara / daerah tidak
diatur secara tegas.
Rumusan ini berpotensi
membuka celah bagi
Pemkot Palu untuk
memberikan hak
eksklusif atau setidaknya
perlakuan yang berbeda
(diskriminasi) terhadap
pelaku usaha yang

Pemkot Palu
direkomendasikan untuk
menyempurnakan
Peraturan Walikota Palu
No. 4 Tahun 2008
tentang Penataan dan
Pembangunan Menara
Telekomunikasi di Kota
Palu, antara lain dengan:
1. Menegaskan adanya
pemberian perlakuan
yang sama dalam
proses perijinan
pembangunan menara
telekomunikasi, baik
swasta maupun badan
usaha milik negara/
daerah.
2. Menciptakan proses
pemilihan penyedia
menara telekomunikasi
yang adil, , non
diskriminatif dan
memenuhi kaidah/
prinsip persaingan
usaha sehingga tidak
bertentangan dengan
prinsip yang diatur
dalam UU No.5/1999
dan/atau peraturan
perundang-undangan
yang berlaku lainnnya.
3. Sebagai upaya untuk
mencegah eksploitasi
kekuatan monopoli
pelaku usaha penyedia
menara atas pengguna
menara atau pelaku
usaha pesaing
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berstatus badan usaha
milik negara / daerah.
Peraturan Walikota Palu
No. 4 Tahun 2008 juga
mengatur mengenai
Sumbangan Pihak Ketiga.
Ketentuan ini membuka
peluang terciptanya biaya
yang tidak wajar, yang
notabene akan
mempengaruhi tingkat
efisensi bagi penyedia
menara.

16. Surat No. 1077/
K/XII/2008 tanggal
24 Desember 2008
Perihal Surat Saran
terkait Kebijakan
Pembangunan
Menara
Telekomunikasi di
Kota Makassar

Peraturan Walikota
Makassar No. 19 Tahun
2006 tentang Ketentuan
Pembangunan Menara
Telekomunikasi Dalam
Wilayah Kota Makassar
pada prinsipnya disusun
dengan maksud untuk
memberikan arah
penyelenggaraan

Pemerintah
diharapkan:
- menentukan
besaran tarif sewa
dan menara secara
definitif yang
memperhatikan
keterjangkuan
pengguna serta
atas biaya yang
wajar.
- mengatur dan
menetapkan
peryaratan yang
wajar bagi
pengguna menara.
- menetapkan
standar kualitas
minimal pelayanan
yang wajib
dipenuhi oleh
penyedia menara
- mengatur agar izin
monopoli
penyediaan menara
atas dasar
kerangka waktu
yang terbatas dan
atas dasar
kompetensi pelaku
usaha dalam
memberikan
pelayanan.

KPPU memberikan saran
pertimbangan sebagai
berikut:
1. Memperbaiki substansi
Peraturan Walikota
Makassar No. 19
Tahun 2006 agar
selaras dengan prinsipprinsip persaingan
usaha yang sehat.
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telekomunikasi sesuai
dengan peraturan
perundangan yang
berlaku.
Dalam implementasinya,
Pemkot Makassar
menunjuk satu
perusahaan yaitu PT.
Makassar Satu Indonesia,
berdasarkan Surat
Rekomendasi Walikota
Makassar Nomor 641.4/
11/Ekbang Tahun 2006
yang kemudian
diperpanjang dengan
Surat Rekomendasi No.
555/041/EKBANG Tahun
2007 tentang Rencana
Umum Pembangunan dan
pengelolaan menara
Telekomunikasi.
Dengan keluarnya surat
tersebut, pihak yang ingin
membangun menara
harus mendapat
rekomendasi dari PT.
Makassar Satu Indonesia
untuk pengajuan izin
kepada Kepala Dinas Tata
Ruang dan Bangunan
Kota Makassar.
Tindakan Pemkot
Makassar memberikan
hak eksklusif kepada satu
pemasok untuk
membangun dan
mengelola Menara
Telekomunikasi Bersama,
yaitu PT. Makassar Satu
Indonesia mencerminkan
adanya monopoli swasta
yang berujung pada
tertutupnya kesempatan
berusaha yang sama bagi
pelaku usaha lain.

Beberapa substansi
pengaturan yang
diperlukan adalah :
a. Pemkot Makassar
melakukan Mapping ulang lokasi
menara, yang
merupakan lokasi
yang tepat dan
terbaik bagi menara
telekomunikasi di
seluruh kota
Makassar. Stakeholder, terutama
operator harus
dilibatkan untuk
menghindari
terjadinya lokasi
yang secara teknis
tidak
memungkinkan
sehingga terjadi
inefisiensi.
b. Menara di lokasi
hasil Mapping yang
sudah ditempati
oleh pelaku usaha
eksisting,
pengelolaannya
harus tetap dapat
dilakukan oleh
pelaku usaha
eksisting, hal ini
untuk menghindari
terjadinya
inefisiensi ekonomi.
c. Menara di lokasi
hasil Mapping yang
belum ada
menaranya,
dilakukan oleh
pelaku usaha yang
mendapatkan
lisensi sesuai
dengan yang
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Penunjukkan satu atau
beberapa pelaku usaha
yang terbatas jumlahnya
untuk mengelola essential
facility, dalam perspektif
persaingan usaha harus
dilakukan melalui
mekanisme competition
for the market yakni
tender. Dalam hal inilah,
maka penunjukkan PT.
Makassar Satu Indonesia
bertentangan prinsip
persaingan usaha yang
sehat.

pemilihannya
dilakukan dengan
mekanisme
competition for the
market,
d. Mengingat model
pengelolaan yang
cenderung
mengarah ke
monopoli/oligopoli,
maka Pemkot
sebagai regulator
harus melakukan
intervensi untuk
melindungi
hadirnya abuse of
monopoly/oligopoly
power dari operator
menara terhadap
operator
telekomunikasi.
Intervensi dapat
dilakukan
menyangkut :
i. Tarif
Apabila hanya
terdapat satu
pelaku usaha
penyedia
menara
bersama, maka
tarif harus
ditetapkan oleh
Pemerintah.
Tetapi apabila
terdapat lebih
dari satu, maka
intervensi
Pemerintah
hanya dilakukan
terbatas pada
penetapan
batas atas tarif.
ii. Kualitas
Layanan
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Pemerintah
harus mengatur
standar minimal
kualitas
pelayanan
dalam industri
ini, untuk
menghindari
terjadinya abuse
of monopoly/
oligopoly power
oleh penyedia
menara.
iii. Persyaratan
Perjanjian
Pemerintah
harus
mencermati
proses dan
substansi
perjanjian
antara operator
menara dengan
operator
telekomunikasi,
agar tidak
terjadi proses
yang
diskriminatif,
menciptakan
hambatan
masuk dan
persyaratan
lainnya yang
mencerminkan
adanya abuse
of monopoly/
oligopoly power.
2. Apabila standar kinerja
minimal yang
ditetapkan tidak
tercapai, Pemkot dapat
mencabut lisensi
penyelenggaraan
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pengelolaan menara,
untuk kemudian
melakukan proses
tender ulang terhadap
lisensi tersebut, untuk
mendapatkan pelaku
usaha yang lebih
memiliki kemampuan
dalam mengelola
menara bersama.
3. Pemkot Makassar
disarankan untuk
mencabut hak
eksklusif PT Makassar
Satu Indonesia dan
melakukan seleksi
ulang melalui tender
yang terbuka kepada
publik, untuk memilih
pengelola menara
bersama di lokasi yang
belum ada
pengelolanya.

17. Surat No. 1078/
K/XII/2008 tanggal
24 Desember 2008
Perihal Saran terkait
Kebijakan
Pembangunan
Menara
Telekomunikasi di
Kota Yogyakarta

Dalam perspektif
pengelolaan industri
telekomunikasi, kebijakan
menara bersama
merupakan upaya untuk
mendorong hadirnya
efisiensi sektor
telekomunikasi melalui
penggunaan fasilitas
bersama, sehingga biaya
penggunaan fasilitas bisa
ditekan serendah
mungkin. Dalam hal
inilah, maka salah satu
alat ukur bagi
keberhasilan kebijakan
menara bersama adalah
munculnya berbagai
kemudahan dalam
membangun jaringan

KPPU menyarankan
Pemerintah Kota
Yogyakarta untuk
membuat regulasi terkait
menara bersama dengan
memuat beberapa
substansi regulasi antara
lain:
- Keharusan Pemkot
Yogyakarta melakukan
Mapping lokasi
menara, bagi menara
telekomunikasi di
seluruh kota
Yogyakarta.
Memberikan
kesempatan kepada
pemilik menara
eksisting, untuk tetap
dapat
menyelenggarakan
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telekomunikasi yang
bermuara pada rendahnya
biaya yang dikeluarkan
operator dibandingkan
dengan membangun
menara sendiri.
Dalam perkembangannya,
kebijakan menara
bersama di suatu wilayah
menyebabkan jaringan
menara tersebut beperan
sebagai essential facility,
karena fasilitas tersebut
harus digunakan oleh
operator apabila
menginginkan wilayah
tersebut menjadi bagian
dari coverage areanya
(daerah jangkauan
operator). Akibat kondisi
ini, maka monopoli atau
pengelolaan oleh satu
pelaku usaha di wilayah
tertentu menjadi tidak
terhindarkan.
Dalam hal inilah, maka
penggunaan prinsipprinsip persaingan usaha
yang sehat menjadi
sebuah keharusan dalam
konsep kebijakan menara
bersama agar kebijakan
menara bersama tersebut
berfungsi secara optimum.

-

-

pekerjaan sebagai
operator menara,
untuk menghindari
terjadinya inefisiensi
akibat tidak
tergunakannya menara
yang eksisting.
Ketentuan bagi lokasi
hasil Mapping yang
belum ada menaranya,
agar pembangunan
menaranya dilakukan
melalui competition
for the market.
Ketentuan untuk
menghindarkan
terjadinya abuse of
monopoly/oligopoly
power, mengingat
maka Pemkot sebagai
regulator harus
melakukan intervensi
untuk melindungi
konsumen (operator
telekomunikasi) dari
hadirnya abuse of
monopoly/oligopoly
power dari operator
menara. Intervensi
dapat dilakukan
menyangkut :
a. Tarif
Apabila hanya
terdapat satu
pelaku usaha
penyedia menara
bersama, maka
tarif harus
ditetapkan oleh
Pemerintah. Tetapi
apabila terdapat
lebih dari satu,
maka intervensi
Pemerintah hanya
dilakukan terbatas
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pada penetapan
batas atas tarif. Hal
ini dilakukan untuk
menghindari
terjadinya
eksploitasi
konsumen, oleh
penyedia menara.
b. Kualitas Layanan
Pemerintah harus
mengatur standar
minimal kualitas
pelayanan dalam
industri ini, untuk
menghindari
terjadinya abuse of
monopoly/oligopoly
power oleh
penyedia menara.
c. Persyaratan
Perjanjian
Pemerintah harus
mencermati proses
dan substansi
perjanjian antara
operator menara
dengan operator
telekomunikasi,
agar tidak terjadi
proses yang
diskriminatif,
menciptakan
hambatan masuk
dan persyaratan
lainnya yang
mencerminkan
adanya abuse of
monopoly/oligopoly
power.
Ketentuan yang
mengatur apabila
standar kinerja
minimal yang
ditetapkan tidak
tercapai,

Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2008

No./Tgl. Surat/
Tujuan Surat

Sumber, Materi Kebijakan,
dan Isu Persaingan Usaha

Isi Saran Pertimbangan

Keterangan

1

2

3

4

Pemerintah Kota
dapat mencabut
lisensi
penyelenggaraan
pengelolaan
menara, untuk
kemudian
melakukan proses
tender ulang
terhadap lisensi
tersebut, untuk
mendapatkan
pelaku usaha yang
lebih memiliki
kemampuan dalam
mengelola menara
bersama.
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LAMPIRAN

2

Resume Evaluasi dan Kajian
Dampak Kebijakan Persaingan
Usaha Tahun 2008

1. Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha dalam Industri Kedelai
Melambungnya harga kedelai di pasar domestik berdampak pada kelangsungan usaha industri pengolahan
kedelai yang banyak dilakukan oleh pengusaha kecil, maka KPPU berkepentingan untuk mengkaji potensi
permasalahan seputar perdagangan komoditi kedelai. Sejak produksi kedelai menurun, Indonesia menjadi
tergantung terhadap kedelai impor. Ketika harga kedelai impor naik, maka kedelai di pasar domestik pun
ikut naik. Selain tingginya harga kedelai impor, pengimpor kedelai pun terkonsentarsi pada dua importir,
sehingga mengakibatkan market power menjadi determinan yang mengarahkan pergerakan harga kedelai
di pasar domestik.
Dari sisi kebijakan, tidak ada hambatan bagi pelaku usaha, sehingga perlu diteliti lebih jauh mengenai
indikasi penguatan market power dua importir utama kedelai.
2. Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha dalam Industri Farmasi
Hal yang melatarbelakangi kegiatan evaluasi kebijakan ini adalah mahalnya harga obat resep (ethical
drugs) serta adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antar merek obat dalam satu kelas terapi.
Sementara regulasi pemerintah belum mengatur secara komprehensif mengenai obat etikal ini. KPPU
kemudian melakukan penelitian mengenai efektivitas kebijakan harga obat resep, dan pengaruh obat
resep terhadap iklim persaingan usaha.
Berdasarkan hasil penelitian, KPPU memberikan rekomendasi kepada pemerintah supaya menetapkan
harga batas atas untuk obat-obat branded generic, memperbaikai struktur harga obat generik, perlu
dikembangkan parallel import untuk mengembangkan iklim kompetisi terhadap obat-obat origanor dari
PMA, meningkatkan pemahaman konsumen tentang obat, dan memberikan hak kepada apoteker untuk
mengganti merk obat yang diresepkan dokter sehingga pasien bisa memilikh merek obat yang akan
digunakan namum masih memiliki kandungan yang sama.
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3. Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha dalam Industri Ritel
KPPU mengevaluasi dampak dari kebijakan pemerintah yaitu Perpres No. 112/2007. Setelah ditetapkan
perpres tersebut, tidak ada perbedaan kondisi dengan sebelum ditetapkannya Perpres tersebut. Permasalah
yang timbul adalah permasalahan antara Ritel Modern dengan Pasar Tradisional serta permasalahan
antara Peritel dengan Pemasok.
KPPU memberikan rekomendasi kepada pemerintah supaya segera menyusun kerangka kebijakan sektor
ritel di Indonesia, mengefektifkan Perpres 112/2007, membentuk lembaga intermediasi untuk mengatasi
permasalahn antar peritel, antara peritel dengan pemasok, dan antara peritel dengan pedagang pasar.
Seta merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi Perpres 112/2007 di daerah
agar daerah dapat menyiapkan aturan pelaksana di daerah masing-masing.
4. Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha dalam Industri Media
Industri periklanan telah tumbuh dengan pesat. Namun belum ada regulasi yang mengaturnya sehingga
perlu dilihat persaingan usaha dalam industri periklanan. Persaingan dalam industri periklanan ditunjukkan
dengan kreativitas. Semakin krreatif dan optimalnya pelayanan terhadap pengiklan serta peningkatan
volume penjualan pengiklan menjadi penguat daya saing industri periklanan.
Industri periklanan adalah industri yang kompetitif dilihat dari banyaknya pelaku usaha dalam industri
periklanan. Hal yang perlu dicermati adalah agar tidak terjadi kartel, boikot dan perilaku persaingan tidak
sehat lainnya dalam industri periklanan. Peran pemerintah dalam industri periklanan ini adalah memberikan
perlindungan kepada masyarakat sebagai penerima informasi.
5. Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha dalam Industri KSO
KPPU menduga terdapat regulasi Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan prinsip persaingan yang
sehat dalam KSO. Oleh karena itu, KPPU melakukan evaluasi kebijakan yang terkait dengan KSO untuk
mengetahui dampak peraturan daerah tersebut dalam industri penerbangan perintis.
Setelah dilakukan penelitian, KPPU menemukan bahwa terdapat penjanjian antara Pemda dengan maskapai
penerbangan tertentu yang mengharuskan Pemda untuk tidak memberikan ijin kepada maskapai lain, hal
ini menjadi entry barrier bagi maskapai penerbangan lain yang ingin membuka penerbangan di jalur
perintis. Selain itu, proses pemilihan maskapai tidak melalui proses tender, sehingga tidak menjamin
adanya transparansi dan penjagaan kualitas maskapai yang terpilih. Akibat dari hanya terpilihnya satu
maskapai, maka dikhawatirkan akan terjadi excessive pricing terutama untuk rute KSO yang tidak disubsidi.
Oleh karena itu, KPPU merekomendasikan kepada pemerintah supaya meregulasi tarif batas atas dan
perijinan guna menghindari excessive price dan entry barrier. Selain itu, pemilihan maskapai harus dilakukan
melalui mekanisme tender.
6. Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha dalam Industri Susu
KPPU menduga ada ketimpangan daya tawar antara peternak sapi perah (melalui koperasi primer) dengan
Industri Pengolahan Susu (IPS). Ketimpangan tersebut berakibat pada rendahnya harga beli susu segar
yang ditetapkan oleh IPS. Hal ini menjadi indikasi abuse of dominant position yang dilakukan oleh IPS
terhadap peternak sapi perah.
Pola pengembangan peternakan sapi perah dan distribusi susu ditandai dengan ketergantungan peternak/
koperasi terhadap IPS, sehingga IPS memiliki daya tawar yang lebih tinggi dan bisa menekan harga beli
dari peternak. KPPU memberikan rekomendasi agar pemerintah menguatkan daya tawar koperasi terhadap
IPS dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan yang sudah ada. Selain itu, KPPU juga
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merekomendasikan kepada pemerintah untuk memperkuat SNI Sukarela dengan memberlakukan harga
acuan pembelian susu segar oleh IPS.
7. Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha dalam Rancangan Undang-Undang Lalu
Lintas
Pemerintah tengah menyusun RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didalamnya terdapat perubahan
konsep dari monopoli menjadi terbuka. KPPU merasa perlu untuk melakuakan internalisasi nilai-nilai
persaingan usaha dalam RUU tersebut sehingga bisa diimplementasikan dengan baik.
KPPU memnberikan rekomendasi kepada pemerintah supaya pengalihan pengelolaan unit-unit LLAJ ke
swasta tepat sehingga tidak menimbulkan trade off antara efisiensi dengan pelayanan. Pemerintah tetap
memfungsikan perannya sebagai regulator dan pihak swasta sebagai operator, sehingga strategic palnning
tetap dilaksanankan oleh pemerintah dan masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang baik.
8. Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha dalam Sektor Ketenagalistrikan
UU No. 20/2002 telah dibatalkan oleh MK karena mengalami kegagalan deregulasi. Selain itu, otonomi
daerah menyebabkan terjadinya perubahan dalam memberikan ijin penyelenggaraan usaha sektor
ketenagalistrikan. Saat ini pemerintah sedang menyusun RUU ketenagalistrikan. Oleh karena itu, KPPU
perlu menganalisis regulasi di sektor ketenagalistrikan supaya selaras dengan persaingan usaha yang
sehat.
Prinsip persaingan usaha yang sehat belum tertampung dalam RUU Ketenagalistrikan. Prinsip persaingan
usaha yang sehat dapat diterapkan dalam memberikan perijinan, yaitu perijinan diberikan berdasarkan
prinsip non diskriminasi. Begitu pula persyaratan dan ketentuan teknis lainnya yang harus dipenuhi agar
tidak menimbulkan entry barrier bagi pelaku usaha. Ketentuan mengenai harga listrik yang diatur
pemerintah haruslah mencerminkan biaya produksi sehingga tidak terlalu mahal.
9. Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha dalam Angkutan Darat Dalam Kota
Kegiatan evaluasi kebijakan ini dilatarbelakangi oleh adanya isu mengenai penetapan tarif taksi oleh
ORGANDA serta adanya bundling angkutan kota dengan trayek angkutan kota yang dilakukan oleh dealer.
Kedua perilaku tersebut berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian KPPU mulai
menggali informasi terkait peraturan terutama peraturan-peraturan daerah yang mengatur mengenai
penetapan tarif taksi dan ijin trayek angkutan kota.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tarif batas atas untuk taksi yang dilakukan oleh pemerintah
tidak bertentangan dengan hukum persaingan usaha karena bertujuan untuk melindungi konsumen, namun
penetapan tarif batas bawah oleh Organda dapat menghilangkan pilihan konsumen. Mengenai fenomena
bundling angkot dengan trayeknya, KPPU menemukan bahwa besarnya peran swasta menimbulkan
permasalahan seperti pemberian ijin trayek melebihi kebutuhan dll, sehingga pemerintah perlu lebih
mengoptimalkan perannya serta mengimplementasikan prinsip persaingan usaha yang sehat seperti
penerapan mekanisme competition for the market.
10.

Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha dalam Sektor Energi Nasional
Dengan disahkannya UU No.10/2007 Tentang Energi, maka regulasi tersebut perlu untuk dievaluasi
supaya tidak bertentangan dengan hukum persaingan usaha. Beberapa hal yang perlu diteliti dalam
regulasi tersebut antara lain mengenai manajemen supply, mekanisme subsidi, serta penetapan tarif.
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Beberapa isu persaingan dalam UU energi yang dapat teridentifikasi antara lain:
a. Penguasaan dan pengaturan terhadap sumber daya energi (pasal 4 ayat 3);
b. Harga energi (pasal 7);
c. Keberadaan Dewan Energi Nasional (Pasal 12);
d. Rencana Umum Energi Pusat Nasional dan Daerah
e. Pengusahaan energi (Pasal 23)
Berdasarkan isu-isu tersebut KPPU memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar menyusun
konsep pengaturan yang lebih detail mengenai penguasaan negara dalam sektor energi dan pengaturan
melalui perusahaan. Kebijakan harga perlu diatur lebih detail sehingga bisa memberikan nilai ekonomis
yang lebih tinggi, serta perlu ada pula kajian untuk mengidentifikasi jenis-jenis energi yang bisa dikelola
secara komersial dan energi yang harus dikelola oleh pemerintah.
11.

Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha dalam Industri Hasil Hutan
Pemanfaatan hasil hutan untuk fungsi produksi belum diusahakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat, sehingga terdapat dugaan terjadinya penguasaan pengusahaan hutan di Indonesia yang
tersentralisasi hanya pada beberapa kelompok pelaku usaha. Oleh karena itu, KPPU mengidentifikasi
struktur pasar dalam industri pemanfaatan hasil hutan, mengidentifikasi situasi persaingan dan
mengidentifikasi kebijakan pemerintah yang mengatur pengelolaan hutan serta dampaknya terhadap
persaingan usaha.
Berdasarkan pasar pengolahan dan perniagaan hasil hutan, struktur pasar industri hasil hutan di
Indonesia ada beberapa macam antara lain monopoli di wilayah Papua Barat, Kepulauan Riau, DKI
Jakarta, Sulawesi Tengah, dan Jawa Barat, Duopoli untuk wilayah Maluku Utara dan Lampung, serta
Oligopoli untuk wilayah Maluku, Sumsel, Banten, Papua, Sulsel, Sumut, Kalbar, Kalteng, Jambi, Riau,
Jatim, Jateng, Kalsel dan Kaltim. Berkaitan dengan damapak persaingan dari kebijakan pemerintah di
pasar pengelolaan hutan maupun pengolahan dan perniagaan hasil hutan, secara umum tidak ditemukan
ekses yang signifikan menghambat persaingan. Namun pemerintah perlu mengantisipasi terjadinya
praktek monopoli da persaingan usaha tidak sehat pada sektor bersangkutan.

12.

Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha dalam Industri Migas Hilir
Sampai saat ini Pertamina masih memonopoli industri LPG. Dalam perkembangannya muncul masalah
terkait dengan kenaikkkan harga LPG yang mengakibatkan kelanggkaan LPG baik PSO maupun Non
PSO. Ketidakjelasan arah kebijakan pemerintah menangani pengaturan LPG mengakibatkan terjadinya
entry barrier bagi pelaku usaha lain. Selanjutnya KPPU melakukan kajian untuk mengidentifikasi
proses produksi LPG, struktur industri LPG, dan perkembangan industrinya di Indonesia, Selain itu
KPPU juga menganalisa proses penetapan harga LPG yang ditetapkan oleh Pertamina, khususnya
pada LPG tabung 3 Kg.
Setelah dilakukan konversi minyak tanah ke LPG, terjadi kelangkaan LPG yang dipicu oleh mekanisme
pengawasan distribusi yang kurang memadai, infrastruktur yang terbatas, serta keterbatasan pasokan
LPG. Industri LPG sebenarnya terbuka, namun beberapa kebijakan pemerintah mengakibatkan pelaku
usaha sulit masuk le industri LPG, seperti subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu
pemerintah perlu menetapkan grand strategy perencanaan yang tepat teerkait konversi energi dan
konsekuensinya.

13.

Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha dalam Industri Pelayaran dan Pelabuhan
Terbitnya UU No.17/2008 Tentang Pelabuhan yang mulai menerapkan aspek persaingan dalam industri
pelabuhan. KPPU perlu melihat bentuk persainagn dalam dan antar pelabuhan yang ditawarkan
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dalam UU No.17/2008, peran swasta dalam usaha kepelabuhanan, serta kewenangan operator
pelabuhan. KPPU kemudian melakuakn analisis terhadap asas cabotage dalam upaya pemberdayaan
angkutan laut nasional, serta regulation frame work dalam industri kepelabuhanan.

14.

KPPU mendukung pemberdayaan industri pelayaran nasional dengan asas cabotage, namun perlu
dijaga agar kompetisi antar pelaku usaha adalah untuk perbaikan kinerja industri pelayaran. Pemerintah
juga perlu mewaspadai potensi terjadinya persaingan tidak sehat karena posisi perusahaan pelayaran
yang lebih kuat setelah perusahaan masuk dalam bisnis keagenan kapal. UU ini pun memberikan
struktur tata kelola yang baru dengan memisahkan operator dan regulator. Struktur tata kelola yang
baru memberikan tiga cara untuk meningkatkan persaingan dan partisipasi sektor swasta antara lain
pemisahan aset pelabuhan, investasi baru di terminal baru, dan memungkinkan dilakukannya perubahan
yang cepat terhadap terminal khusus sehingga dapat digunakan sendiri untuk mengakomodasi kargo
umum.
Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha dalam Industri Pupuk
Kegiatan ini difokuskan untuk melihat dampak kebijakan nasional terhadap industri pupuk non subsidi.
Selama ini pemerintah hanya mengatur pupuk bersubsidi guna mendapatkan harga yang murah dengan
mebentuk holding pupuk. Namun pupuk yang non subsidi sama sekali tidak diatur. Hal ini memberikan
dampak bagi industri pupuk non subsidi.
Kebijakan yang ada saat ini berdampak pada pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar yang dominan
di pasar, yaitu mendorong terjadinya terjadinya dominasi kekuatan pasar produsen pupuk setelah
dilakuakn holding pupuk. Kebijakan pembentukan holding emnjadi legitimasi terciptanya monopolisasi
produksi pupuk pada BUMN pupuk, sehingga tidak memberikan peluang bagi pelaku usaha swasta
untuk tumbuh dan berkembang. Namun di satu sisi, kebijakn pemberian subsidi pada pupuk dapat
mendorong pencapaian swasembada pangan. Oleh karena itu, perlu diformulasikan kembali kebijakan
pupuk yang memberikan dampak distorsi yang minimal pada persaingan.

15.

Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Pada dasarnya kebijakan pemerintah mengenai pengadaan barang dan jasa telah mengarah pada
persaingan usaha yang sehat. Namun ternyata masih terdapat celah-celah yang dimanfaatkan pelaku
usaha untuk bersekongkol. Oleh karena itu, KPPU mengidentifikasi regulasi pemerintah terkait
pengadaan barang dan jasa dari sudut pandang persaingan usaha termasuk mengenai Keppres No.80/
2003.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat bermacam-macam perilaku pelaku usaha maupun panitia yang
masih bertentangan dengan persaingan usaha. Dan berdasarkan hasil telaahan tum, maka Kepres
No.80/2003 pun harus direvisi agar lebih selaras dengan hukum persaingan usaha dan pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa dapat lebik efisien.

