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estrukturisasi pada dasarnya merupakan
pembenahan atau perombakan mendasar
terhadap seluruh mata rantai institusi
untuk mencapai daya saing tinggi. Dengan kata
lain restrukturisasi menyangkut seluruh fungsi
manajemen sebuah organisasi mulai dari fungsi
perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan
manajemen sumber daya manusianya. Dengan
pola pembidangan yang demikian, diharapkan
KPPU dapat menata Sekretariat, sesuai dengan
prinsip-prinsip organisasi yang disesuaian dengan
kebutuhan, kemampuan dan potensi yang tersedia.
Demikian pula yang terjadi di KPPU sejak
pelantikan pejabat struktural dilakukan dan sekarang
menduduki jabatan sebagai Kabag, Kepala Biro,
Deputi termasuk posisi Sekretariat Jenderal. Tak
hanya pejabat sekretariat yang dirombak besar –
besaran, pegawai di tataran staf juga mendapatkan
jatah serupa.
Di tataran praksis, perubahan besar yang terjadi
di tubuh KPPU ini memberikan dampak positif,
karena restrukturisasi memang harus dilakukan pada
lembaga ini. Alasannya semua hampir seragam,
lembaga ini harus segera dibenahi.
Kompetisi edisi ke-44 ini akan mengulas seberapa
penting restrukturisasi yang dilakukan di KPPU,
termasuk bagaimana pandangan Komisioner dalam
mensikapi berbagai opini yang berkembang di
lingkungan sekretariat.
Selamat membaca!

LAPORAN UTAMA

Pemilu 2014 Belum Mencerminkan Persaingan Sehat
di pemilu 2014 disinyalir begitu
massif terjadi di hampir semua
lini, praktik politik transaksional itu
terjadi mulai dari masyarakatnya,
calon anggota legislatif, saksi,
partai hingga petugas PPS maupun
PPK.

Prof. Siti Zuhro - Pakar Politik LIPI

B

anyak kalangan berharap
penyelenggaraan
pemilihan umum
legislatif 9 April 2014
maupun pemilu presiden dan
wakil presiden 9 Juli 2014 lebih
baik daripada penyelenggaraan
pemilu 2009 lalu. Pemilu 2014
diharapkan lebih baik dari segi
proses mekanisme, tahapantahapan yang dilalui, sehingga
lebih transparan, terbuka, dan fair,
dan yang paling penting dapat
membangun kepercayaan publik.
Pemilu 2014 sebagai sarana
untuk memilih calon legislatif dan
calon presiden serta wakil presiden
yang menjadi pilihan rakyat, pada
kenyataannya banyak mendapat
koreksi dan catatan mendasar.
Pemilu 2014 belum mampu
melepaskan diri dari jeratan
aroma praktik kecurangan dari
peserta pemilu (para caleg) yang
melakukan praktik “vote buying”
atau politik uang secara terbuka
dan transparans.
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Pengamat Politik LIPI Prof Siti
Zuhro kepada majalah Kompetisi
KPPU mengungkapkan pemilu
2014 yang seyogyanya menjadi
ajang memilih calon legislatif
yang jujur, amanah, dan memiliki
integritas tinggi serta dapat
menjawab persoalan kebangsaan,
justru dicederai dengan banyaknya
praktik politik uang atau “vote
buying” oleh para caleg.

Praktik “Vote Buying”
Ciderai Demokrasi
Praktik politik uang atau “vote
buying” sendiri merupakan bentuk
pelanggaran pemilu yang setiap
pemilu sering terjadi, praktik
politik uang bertolak belakang
dari harapan masyarakat yang
menginginkan pemilu yang bersih
dan transparans.
Menurut pengakuan salah
seorang caleg, praktik politik uang

Seorang caleg jika ingin terpilih
harus berani ‘menyebar’ uang di
semua lini tersebut. Dan menjelang
pemungutan suara mereka harus
membayar calon pemilih. Sehingga
istilah yang biasa disebut tak
“one man one vote”, kini berubah
menjadi “one envelope one vote”.
Keadaan ini disayangkan Prof
Zuhro, Ia mengatakan pemilu
2014 belum bisa terhindar
dari praktik “vote buying”
yang semakin terang terangan
dilakukan oleh para caleg dengan
membagi bagikan uang recehan
ke masyarakat untuk kepentingan
membeli suara masyarakat, praktik
ini jelas mencederai pelaksanaan
pemilu 2014 ini.
“Pelanggaran yang dilakukan
caleg untuk memenangkan pemilu
legislatif dengan cara yang tidak
legal dengan melanggar hukum,
itu masih saja dilakukan di pemilu
2014 dan bahkan kasat mata
dan secara terang terangan” ujar
Peneliti Politik dari LIPI.
Pendapat Zuhro diperkuat
dengan hasil survey pemberitaan
di berbagai media massa
mengenai pelanggaran pemilu.
Sebagaimana hasil survei Lembaga
survei Indonesia Indicator (I2)

LAPORAN UTAMA

berdasarkan pemberitaan di 292
media online nasional dan daerah
sejak 16 Maret hingga 7 Mei 2014
terkait pelanggaran Pemilu 2014.
Menurutnya, pemberitaan
pelanggaran pemilu legislatif 2014
didominasi praktik politik uang
(money politic), kemudian diikuti
pelanggaran pelanggaran lain
seperti penggelembungan suara
(18 persen), pemilihan ulang (12
persen), pelanggaran kode etik dan
penghitungan ulang (9 persen).
Survei juga memuat
pemberitaan tentang pelanggaran
pemilu sebanyak 3.318 atau 23
persen, yang terdiri dari Berita
pelanggaran pemilu meliputi
1.716 berita politik uang, 593
berita penggelembungan suara,
393 berita pencoblosan ulang,
315 berita pelanggaran kode etik
dan 305 berita penghitungan
ulang.

Keadaan ini
sangat ironi dan
mengharukan sekali.
Ini, sudah sepatutnya
berubah dan lebih
matang dan dewasa,
untuk sebuah
penyelenggaraan
pemilu yang keempat
kalinya

Siti Zuhro menyayangkan
praktik politik uang yang pernah
terjadi di pemilu 2009 terulang
kembali, pelanggaran pemilu
dengan membeli suara, ilegal
dan melanggar hukum dilakukan
secara lebih terbuka, dan terang
terangan.
Kemudian, yang membedakan
pemilu 2014 dengan pemilu 2009
yang lain adalah tingkat persaingan
para caleg tidak hanya ditingkat
caleg yang berbeda partai, tetapi
juga dialami persaingan antar
caleg di internal partai.
“Keadaan ini sangat ironi
dan mengharukan sekali. Ini,
sudah sepatutnya berubah dan
lebih matang dan dewasa, untuk
sebuah penyelenggaraan pemilu
yang keempat kalinya, tentunya
pemilu keempat ini syarat dengan
kematangan dan kedewasaan
politik dari penyelenggara maupun
peserta” ungkapnya.

membayangkan mereka dapat
menjalankan tugas, pokok,
dan fungsi dalam pengawasan,
legislator, dan budgeting yang
merupakan tugas utama anggota
legislatif. “Apalagi mewakili
kepentingan rakyat” ujarnya.
Olehnya, harapan besar
masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemilu legilatif 9
April 2014 tercederai oleh adanya
kualifikasi calon anggota dewan
yang melakukan praktik “vote
buying”, “Kondisi ini sungguh
sangat melukai hati kita semua
dan ini menodai demokrasi kita,
sangat tidak fair hanya untuk
menjadi wakil rakyat harus
melakukan cara cara yang tidak
senonoh”tegas Siti Zuhro. []

Zuhro mengakui, keadaan ini
kita tidak bisa hanya menyalahkan
pihak KPU daerah yang dinilai
tidak profesional, atau tidak netral
secara politik (partisanship),
tetapi, lanjut Zuhro peserta
pemilu yaitu partai politik melalui
caleg calegnya yang diusung
mencerminkan sosok yang tidak
amanah, karena praktik yang
menghalalkan segala cara tersebut
juga harus mengevaluasi diri .
Caleg dengan cermin yang tidak
amanah, menghalalkan segala
cara, menurut Zuhro tidak akan
mampu mewakili rakyat, dan
kita tidak bisa berharap penuh
terhadap kualifikasi pemimpin
yang demikian. Rasanya sulit
Kompetisi - Edisi 44 Tahun 2014
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Reformasi Birokrasi
Pejabat Sekretariat KPPU

Pejabat Sekretariat KPPU 2014 – 2016 secara resmi
telah disahkan dan dilantik oleh Ketua KPPU pada
Februari 2014. Pejabat sekretariat yang semuanya
berjumlah 16 ini merupakan pejabat struktural yang
sebelumnya menduduki posisi berbeda di posnya
masing – masing. Diharapkan, semuanya segera tancap
gas untuk meningkatkan kinerja KPPU. Perubahan apa
saja yang mereka akan kejar?
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R

estrukturisasi pada
dasarnya merupakan
pembenahan atau
perombakan mendasar terhadap
seluruh mata rantai institusi
untuk mencapai daya saing tinggi.
Dengan kata lain restrukturisasi
menyangkut seluruh fungsi
manajemen sebuah organisasi
mulai dari fungsi perencanaan,
pengorganisasian, pengawasan
dan manajemen sumber daya
manusianya. Dengan pola
pembidangan yang demikian,
diharapkan KPPU dapat menata
Sekretariat, sesuai dengan prinsipprinsip organisasi yang disesuaian
dengan kebutuhan, kemampuan
dan potensi yang tersedia.
Demikian pula yang terjadi di
KPPU sejak pelantikan pejabat
struktural dilakukan dan sekarang
menduduki jabatan sebagai Kabag,

Tim assessment tentu
tidak main main
menentukan pejabat
apa menempati posisi
apa. Intinya tim dengan
komisioner sudah
melakukan segala
upaya maksimal untuk
menentukan pejabat
sekretariat ini.

Kepala Biro, Deputi termasuk
posisi Sekretariat Jenderal. Tak
hanya pejabat sekretariat yang
dirombak besar – besaran, pegawai
di tataran staf juga mendapatkan
jatah serupa.
Di tataran praksis, perubahan
besar yang terjadi di tubuh KPPU
ini memberikan dampak positif,
karena restrukturisasi memang
harus dilakukan pada lembaga ini.
Alasannya semua hampir seragam,
lembaga ini harus segera dibenahi.
Ketua KPPU M. Nawir Messi
mengakui bahwa penetapan
pejabat sekretariat KPPU ini
sudah melalui pertimbangan
cukup alot. Pejabat terpilih juga
ditentukan melalui kompetisi yang
ketat, mulai dari assessment,
tes kompetensi sampai akhirnya
terpilih.
“Tim assessment tentu tidak
main – main menentukan pejabat
apa menempati posisi apa. Intinya
tim dengan komisioner sudah
melakukan segala upaya maksimal
untuk menentukan pejabat
sekretariat ini,” ujar Nawir.
Sementara itu Wakil
ketua KPPU Saidah Sakwan
mengungkapkan harapannya
tentang reformasi birokrasi di
tubuh KPPU. Menurut mantan
anggota dewan ini, reformasi
birokrasi merupakan kebutuhan
yang tidak bisa dihindari oleh
KPPU. Reformasi birokrasi bukan
hanya nama saja tetapi lebih pada
bagaimana menerapkannya. Aspek
yang penting untuk dipersiapkan
adalah mind set. Menurut Saidah,

mind set kita harus diubah. Kita
tidak bisa lagi menyamakan cara
berpikir di era sekarang ini dengan
cara berpikir lama. Reformasi
birokrasi menjadikan kita akan
memperoleh penilaian yang luar
biasa yang semuanya bergantung
kepada kinerja.

Kompetensi Harus
Dibarengi Remunerasi Yang
Layak
Diakui ataupun tidak proses
reformasi birokrasi yang dimotori
Nawir, Saidah dan Tubagus ini
belum sepenuhnya berjalan
dengan baik. Kendati perlahan,
sistem birokrasi memang telah
berjalan pada tatanan aturan yang
berlaku, walau terkadang oleng
karena sejarah kelam yang masih
menghantui.
Masih kita ingat bagaimana
Wapres Boediono terlihat sangat
optimis dan menyebutkan
bahwa tidak ada alasan lagi bagi
reformasi birokrasi untuk tidak
melaju dengan baik. Pernyataan
orang nomor dua di repubik ini
tentu saja beralasan. Pasalnya,
reformasi birokrasi bukanlah
semudah membalik telapak tangan
tapi butuh proses dan kerjasama
antar lembaga dan lini yang
terkelola dengan baik.
Dengan kata lain dalam
proses reformasi birokrasi, peran
pemerintah dan kinerja berbasis
kompetensi KPPU sebagai abdi
negara dan abdi masyarakat

Kompetisi - Edisi 44 Tahun 2014
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mempunyai hubungan tak
terpisahkan. Tak salah kiranya jika
kompetensi abdi negara sebagai
bagian penting dari kerangka
reformasi birokrasi harus menjadi
sorotan utama.
Bisa dibayangkan bagaimana
jadinya jika abdi negara seperti
KPPU yang merupakan bagian
dari birokrasi pemerintah tidak
memiliki kompetensi. Tentu saja

proses pelayanan yang diberikan
pada masyarakat sebagai pihak
yang membutuhkan pelayanan
tidak akan maksimal. Lebih jauh
lagi efek dari itu semua akan
menimbulkan kesan negatif
ditengah masyarakat akan
keberadaan abdi negara dalam
fungsi aparatur birokrasi.
Seperti kata Jonan, Direktur
Utama PT KAI, yang beberapa

waktu memberikan kuliah umum
di KPPU, satu hal utama yang
harus diperbaiki dalam proses
reformasi birokrasi adalah
semangat. “Semangat dan gaji
itu saling kejar mengejar. Tapi
menurut Saya, perbaiki dulu
semangatnya, baru kemudian
segera perbaiki pemasukan
dapurnya,” jelas Jonan. []

STRUKTUR ORGANISASI
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Saidah : Mari Belajar dari Jonan dan PT KAI!

B

eberapa tahun lalu, kereta
api dan stasiun identik
dengan kata semrawut
dan kumuh. Namun kini,
beberapa perubahan jelas terlihat.
Infrastruktur, kebersihan dan
disiplin terlihat jelas di lingkungan
stasiun dan diri pegawai PT KAI.
Direktur Utama PT Kereta Api
Indonesia (KAI) Iganisius Jonan
membeberkan pengalamannya
mengenai proses perubahan
tersebut di KPPU, Senin (17/03).
Ketika dirinya diberikan
amanah memimpin BUMN
transportasi ini, ia merasa apakah
latar belakangnya merupakan
sosok yang tepat untuk mengabdi
di dunia transportasi.
Begitu dilantik pada 2009,
Jonan mulai memperkenalkan
sistem meritokrasi. Di setiap
waktu ia luangkan waktunya
“blusukan” dengan menemui

... KPPU merupakan
lembaga yang
amanahnya besar.
Dampak dari kinerja
lembaga ini juga
konkrit membantu
meningkatkan
perekonomian nasional.

Wakil Ketua KPPU Saidah Sakwan (kiri) saat menerima kunjungan Dirut PT. KAI Ignasius
Jonan (kanan) di Kantor KPPU, Senin (17/03).

langsung para pegawai PT KAI
yang menjadi ujung tombak bisnis
transportasi. Mulai dari tukang
sapu, masinis sampai penjaga
palang pintu ia temui secara
langsung.
“Kalau dihitung sejak awal
menjabat, sudah ribuan pegawai
KAI yang saya temui. Saya
ingin tahu langsung seperti apa
hambatan mereka termasuk
berapa gaji yang mereka bawa
pulang untuk keluarganya,” ujar
Jonan.
Restrukturisasi di tubuh PT
KAI ia perbaiki secara cepat.
Kompensasi pegawai dinaikkan
secara bertahap, tentunya dengan
asas kewajaran dan disesuaikan
dengan beban tanggungjawab yang
dipegang. “Penjaga palang pintu di
wilayah Jabodetabek, itu sekarang
gajinya setara sarjana yang kerja di
kantoran. Tapi di Magetan, ya tentu

beda,” ujar Jonan.
Terkait KPPU, Jonan menyatakan
bahwa KPPU merupakan lembaga
yang amanahnya besar. Dampak
dari kinerja lembaga ini juga
konkrit membantu meningkatkan
perekonomian nasional. Jadi,
menurut Jonan, lembaga ini tentu
dihuni oleh personil – personil yang
sangat kompeten di bidang ekonomi
dan hukum persaingan.
“KPPU ini khan kerjanya
menyangkut hajat hidup orang
banyak, jadi ga beda jauhlah dari
KAI. Jadi, ya, restrukturisasi itu hal
yang wajar harusnya,” kata Jonan.
Dari Jonan dan kereta api KPPU
bisa bercermin, bahwa sesungguhnya
perubahan yang lebih baik itu sangat
perlu. Disiplin dan kerja keras
menjadi modal utama bagi KPPU
menegakkan hukum persaingan.
(nsa)
Kompetisi - Edisi 44 Tahun 2014
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KPPU Menyetujui Akuisisi AXIS oleh XL

K

omisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) telah
mengeluarkan pendapat
resmi terkait pengambilalihan
saham perusahaan PT Axis
Telekom Indonesia (AXIS) oleh
PT XL Axiata (XL) pada tanggal
18 Februari 2014 sebagai tindak
lanjut dari upaya Konsultasi yang
diajukan oleh XL pada tanggal 1
Agustus 2013. Konsultasi tersebut
dilaksanakan seiring rencana
pembelian 95% saham AXIS oleh
XL yang ditempatkan di Teleglobal
Investment B.V dan Althem B.V.
Dengan akuisisi tersebut, maka
aset XL (berdasarkan data tahun
2012) akan mencapai sekitar Rp
45,27 triliun dan dengan nilai
gabungan penjualan sekitar Rp
23,38 triliun.
Dalam proses Penilaian
KPPU yang dimulai sejak 18
November 2013 tersebut,
KPPU mempertimbangkan
berbagai aspek, antara lain pasar
bersangkutan, konsentrasi pasar,
hambatan masuk, potensi perilaku
anti persaingan, efisiensi, dan
kepailitan. Pasar yang menjadi
perhatian analisa KPPU meliputi
pasar jasa telekomunikasi seluler
dan pasar jasa penyewaan menara
di 14 (empat belas) propinsi.
Hasil analisa menujukkan
terjadi peningkatan indeks
konsentrasi pasar pada pasar
jasa telekomunikasi seluler
secara nasional. Dengan adanya
akuisisi tersebut, maka pasar jasa
telekomunikasi seluler Indonesia
akan dikuasai oleh tiga pelaku

10
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usaha besar, yakni Telkomsel
(41,04%), XL (26%), dan Indosat
(22,01%), dengan total pangsa
pasar yang mencapai 89,05%.
Setelah pengambilalihan saham
AXIS (6,41%), XL menjadi
pemegang pangsa pasar kedua
dengan pangsa 26% (sebelum
akuisisi XL pemegang pangsa
pasar ketiga). Dengan pangsa
pasar 26%, XL bukan merupakan
pemegang posisi dominan,
sehingga kekhawatiran adanya
perilaku penyalahgunaan posisi
dominan yang unilateral kecil
kemungkinan terjadi. Sedangkan
peningkatan indeks konsentrasi
pasar juga terjadi di pasar jasa
penyewaan menara di propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY). Namun dengan banyaknya
pelaku usaha penyewaan menara
di propinsi tersebut dan adanya
kebijakan penggunaan menara
bersama, maka potensi perilaku
anti persaingan di pasar tersebut
dapat diminimalisir. Pasar jasa
penyewaan menara teridentifikasi
cukup kompetitif. Pelaku usaha
yang menjadi penyedia jasa
penyewaan menara di Provinsi
DIY cukup banyak. Sehingga
pengambilalihan saham AXIS oleh
XL tidak menyebabkan munculnya
pelaku usaha dominan di pasar.
Oleh karena itu, kemungkinan
adanya perilaku unilateral yang
dilakukan oleh XL di pasar ini
adalah kecil.
KPPU menyimpulkan bahwa
akuisisi AXIS oleh XL tidak
menimbulkan kekhawatiran akan

KPPU
menyimpulkan
bahwa akuisisi
AXIS oleh XL tidak
menimbulkan
kekhawatiran akan
terjadinya praktek
monopoli dan
persaingan usaha
tidak sehat.

TAJUK

Ketua KPPU M. Nawir Messi (kiri) dan Menkominfo Tifatul Sembiring (kanan) saat memberikan penjelasan tentang akuisisi Axis oleh XL,
Rabu (09/01).

terjadinya praktek monopoli
dan persaingan usaha tidak
sehat. Namun demikian, KPPU
memberikan beberapa catatan
atas akuisisi. Catatan pertama,
mengingat besarnya penguasaan
pangsa pasar oleh ketiga pemain
terbesar yang mencapai 89.05%,
maka sebagai upaya pencegahan
terjadinya persaingan usaha tidak
sehat di pasar jasa telekomunikasi
seluler, KPPUakan melakukan
pengawasan terhadap kondisi
pasar dengan mewajibkan XL
untuk memberikan laporan
perkembangan pasar, produk
dan tarifnya setiap 3 (tiga) bulan
selama jangka waktu 3 (tiga)

tahun. Catatan kedua, bahwa
pendapat KPPU dikeluarkan
setelah mempertimbangkan
komitmen yang diberikan oleh
XL untuk tetap menjadi pelopor
tarif kompetitif di pasar jasa
telekomunikasi seluler. Dan
catatan ketiga bahwa pendapat
KPPU hanya terbatas pada
pengambilalihan saham AXIS
oleh XL. Jika di kemudian hari
terdapat perilaku anti persaingan
yang dilakukan baik para pihak
maupun anak perusahaannya,
maka perilaku tersebut tidak
dikecualikan dari Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan

atau Persaingan Usaha Tidak
Sehat.
Telekomunikasi merupakan
sektor yang sangat penting dalam
menunjang perekonomian nasional, khususnya jika jangkauan
sambungannya mampu menjangkau wilayah terpencil. Terbukanya
komunikasi di wilayah tersebut,
akan membuka peluang bagi
masyarakat tersebut yang pada
akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Adanya komitmen
XL pasca akuisisi ini, diharapkan
mampu mewujudkan hal tersebut.
Mari kita pantau bersama! []
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ARTIKEL

Peranan Hukum
dalam Perkembangan
Ekonomi Indonesia
Oleh: Retno Wiranti
Penulis adalah salah satu Investigator yang ditempatkan pada Bagian Kerja Sama Luar Negeri,
Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama, KPPU.

M

omen demokratis Indonesia telah tiba.
Panji-panji partai politik bertebaran di
penjuru tanah air, upaya mereka yang
mencoba menjaga eksistensinya di panggung
pemerintahan. Momen yang hanya berlangsung lima
tahun sekali ini menjadi penanda bahwa Indonesia
berusaha untuk tidak stagnan.
Pergantian kepemimpinan, diharapkan pula
membawa perubahan yang berarti bagi kondisi
sosial ekonomi bangsa. Terutama tahun ini, ketika
pemerintah sibuk mengejar berbagai ketinggalan
untuk menyambut berondongan implementasi Free
Trade Agreement.
Sejak era reformasi, kegiatan berbenah ini
sebenarnya sudah mulai dilakukan. Terutama
berbenah dalam hal perangkat hukum bisnis yang
diharapkan akan menjauhkan peristiwa serupa krisis
moneter di tahun 1998 kembali terulang. Namun
kemudian muncul pertanyaan, apakah pembenahan
dan perbaikan berbagai perangkat hukum itu sendiri
dapat membantu perbaikan kondisi sosial ekonomi di
Indonesia? Atau malah membuat negara ini terpuruk
lebih dalam lagi?.
Pada hakikatnya, hukum merupakan salah satu
kaidah sosial yang ditujukan untuk mempertahankan
ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Untuk

12
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mempertahankan ketertiban tersebut, hukum
harus secara seimbang melindungi kepentingankepentingan yang ada dalam masyarakat.
Hukum sesungguhnya merupakan alat untuk
membentuk masyarakat agar berjalan sesuai dengan
kaidah hukum itu sendiri. Hal ini sejalan dengan
kerangka berpikir Roscoe Pound yang menyatakan
bahwa “Law is a tool of social control and a tool of
social engineering”.
Roscoe Pound memfungsikan hukum sebagai alat
perekayasa sosial yang harus mampu melindungi
tiga kepentingan dasar, yakni kepentingan umum,
kepentingan sosial dan kepentingan perorangan.
Kepentingan umum yang dimaksudkan oleh Roscoe
Pound meliputi kepentingan-kepentingan negara
sebagai badan hukum dalam mempertahankan
hakikat kepribadian, dan kepentingan-kepentingan
negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan
sosial.
Sesuai dengan pendapat Roscoe Pound, Satjipto
Rahardjo pernah mengingatkan bahwa adanya
peraturan dalam masyarakat merupakan condition
sin qua non bagi berjalannya kegiatan ekonomi. Hal
ini sudah terbukti di negara-negara industri maju.
Hukum mempunyai peranan yang besar dan penting
dalam gerak laju perekonomian suatu bangsa.

ARTIKEL

Berkaitan dengan apa yang dikemukakan di atas,
dapat dikatakan bahwa peranan hukum dalam
pembangunan ekonomi adalah untuk melindungi,
mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi,
sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat
diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi
seluruh masyarakat.
Mengenai hal ini Thomas Aquinas dalam Suma
Theologica, mengemukakan bahwa “hukum bukan
hanya bisa membatasi dan menekan saja, akan
tetapi juga memberi kesempatan bahkan mendorong
para warga untuk menemukan berbagai penemuan
yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi negara”.
Beranjak dari pendapat ini, jelaslah bahwa hukum
berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dalam
bentuk pemberian kaidah-kaidah bagi perbuatanperbuatan yang tergolong ke dalam perbuatanperbuatan ekonomi.
Ini berarti bahwa tugas hukum yang utama,
khususnya di bidang ekonomi adalah untuk menjaga
dan mengadakan kaidah-kaidah pengaman,
agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak
akan mengorbankan hak-hak dan kepentingankepentingan pihak yang lemah. Hanya dengan cara
serupa ini, hukum tetap mempunyai peranan dalam
pembangunan ekonomi.

warga masyarakat dan pelaku usaha memperoleh
hak dan kesempatan yang sama dalam berusaha,
investasi asing dapat masuk dan membantu
pembangunan sektor ekonomi, lapangan kerja
semakin terbuka, serta korupsi dan nepotisme dapat
diberantas.
Melihat Indonesia masa kini dengan Indonesia
empat belas tahun yang lalu tentunya akan jauh
berbeda, meskipun banyak dari kita yang skeptis
akan perubahannya. Namun perbaikan masih mutlak
diperlukan disana sini, itu sebabnya kita tidak dapat
berpangku tangan. Seperti yang dikatakan salah satu
tokoh legendaris Indonesia berpuluh tahun yang lalu:

Hanya ada satu negara
Yang pantas menjadi negaraku,
Ia tumbuh dengan perbuatan
Dan perbuatan itu adalah
Perbuatanku.
(Mohammad Hatta)

Sejarah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan
hukum di dunia menunjukkan bahwa perkembangan
ekonomi akan mempengaruhi peta hukum,
sebaliknya perubahan hukum akan memberikan
dampak yang luas terhadap ekonomi.
Oleh karena itu pada saat sebagian besar UndangUndang terkait bisnis direvisi, terjadi perubahan
besar-besaran pula dalam fondasi dan struktur
ekonomi Indonesia. Krisis ekonomi nasional yang
dulu terjadi di Indonesia, membawa kesadaran
baru kepada para pengambil keputusan politik di
negeri ini mengenai pentingnya reformasi hukum
dan perundang-undangan. Undang-Undang tersebut
diharapkan mampu mengatur sendi-sendi kehidupan
ekonomi dan bisnis masyarakat sehingga setiap

Kompetisi - Edisi 44 Tahun 2014

13

PENEGAKAN HUKUM

Kartel Pengusaha Angkutan di Belawan
Lintas Samudera Jaya selaku
Terlapor XIII, Dewan Pimpinan
Unit ORGANDA Angkutan Barang
Pelabuhan Belawan selaku
Terlapor XIV, Dewan Pengurus
Wilayah Sumatera Utara Gabungan
Forwarder, Penyedia Jasa Logistik
& Ekspedisi Seluruh Indonesia
(GAFEKSI) selaku Terlapor XV.

medanbisnisdaily.com

M

ajelis Komisi KPPU
memutuskan sejumlah
pengusaha angkutan
barang melakukan praktik kartel
terkait penentuan tarif angkutan
kontainer ukuran 20 kaki, 40 kaki
dan 2 × 20 kaki di 12 rute dari
dan menuju Pelabuhan Belawan
pada 2011 dan 2012 lalu.
Putusan ini dibacakan oleh
Ketua Majelis Komisi Munrokhim
Misanam, yang beranggotakan
Anggota Komisi R. Kurnia Sya’ranie
dan Tresna P. Soemardi dalam
Sidang Pembacaan Putusan
Perkara Nomor 06/KPPU-I/2013
tentang Dugaan Pelanggaran
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 di ruang sidang KPPU
Medan, Senin (17/3).
Majelis Komisi menemukan
tindakan-tindakan yang mengarah
pada perjanjian penetapan harga
yang dilakukan oleh para Terlapor
yaitu adanya perjanjian yang
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ditandatangani oleh satu atau
lebih pelaku usaha, yang saling
mengikatkan diri terhadap satu
atau lebih pelaku usaha lain,
untuk menetapkan tarif angkutan
kontainer di 12 rute dari dan
menuju Pelabuhan Belawan
pada tahun 2011 dan 2012.
Para pihak yang menjadi Terlapor
dalam perkara ini adalah CV
Belawan Indah selaku Terlapor
I, PT Mitra Jaya Bahari selaku
Terlapor II, CV Jaya Abadi Trans
selaku Terlapor III, CV Idan selaku
Terlapor IV, PT Benua Samudera
Logistik selaku Terlapor V, PT
Transporindo Agung Sejahtera
selaku Terlapor VI, CV Wahana
Multi Karsa selaku Terlapor VII, PT
Samudera Perdana selaku terlapor
VIII, Koperasi Pegawai Republik
Indonesia “Baruna Barat” Belawan
selaku Terlapor IX, PT Berkat
Nugraha Sinar Lestari selaku
Terlapor X, PT Tunas Jaya Utama
selaku Terlapor XI, Fa. Multatuli
Bhakti selaku Terlapor XII, PT

Munrokhim menyatakan
perkara ini sebagai inisitaif KPPU
setelah menemukan permainan
tarif angkutan barang di Belawan.
“Selama pemeriksaan, Majelis
Komisi menemukan tindakantindakan yang mengarah pada
perjanjian penetapan harga yang
dilakukan oleh para terlapor
yaitu adanya perjanjian yang
ditandatangani oleh satu atau
lebih pelaku usaha, yang saling
mengikatkan diri terhadap satu
atau lebih pelaku usaha lain,
untuk menetapkan tarif angkutan
kontainer di 12 rute dari dan
menuju Pelabuhan Belawan,”
papar Munrokhim dalam
putusannya.
Karena tindakan tersebut,
terlapor I hingga terlapor XIII
masing-masing dihukum dengan
membayar denda mulai dari Rp
22 juta sampai Rp 463,02 juta.
Majelis Komisi juga memberikan
rekomendasi kepada Organisasi
Angkutan Darat (Organda)
Sumatera Utara agar melakukan
pembinaan kepada DPU Organda
Belawan Sumatera Utara,
termasuk tentang penetapan
kriteria anggota pengurus. (nsa)

PENEGAKAN HUKUM

Ada Persekongkolan Tender di Ditjen Bina Marga
Kementerian PU

Alat Berat | http://imtract.com

K

PPU menyatakan para
terlapor Perkara Nomor
04/KPPU-L/2012 terkait
Tender Pengadaan Alat Berat/Alat
Bantu Di Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional VIII Direktorat Jenderal
Bina Marga Kementerian Pekerjaan
Umum Tahun Anggaran 2011,
yaitu Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan/ Panitia Pengadaan
Barang/ Jasa Balai Pelaksanaan
Jalan Nasional VIII Direktorat
Jenderal Bina Marga, Kementerian
Pekerjaan Umum Tahun Anggaran
2011 (“Pokja ULP/ Panitia
Pengadaan”) sebagai Terlapor I,
PT Ifani Dewi sebagai Terlapor
II, PT Antar Mitra Sejati sebagai
Terlapor III terbukti secara sah dan
meyakinkan melanggar Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999.
Majelis Komisi memutuskan
menghukum Terlapor II dan III

dengan melarang mengikuti proses
pelelangan pengadaan alat berat/
Alat Bantu di Balai Pelaksanaan
Jalan Nasional Direktorat Jenderal
Bina Marga Kementerian Pekerjaan
Umum di seluruh Indonesia
selama 2 tahun sejak putusan ini
memiliki kekuatan hukum tetap.
Majelis Komisi juga menghukum
Terlapor II membayar denda
sebesar sekitar 3.904 miliar serta
menghukum Terlapor III membayar
denda sebesar 1.952 miliar
Putusan ini dibacakan Majelis
Komisi yang diketuai oleh Chandra
Setiawan, Kamser Lumbanradja
dan Sukarmi, keduanya sebagai
Anggota Majelis di sidang
pembacaan putusan di gedung
KPPU, Selasa (21/1).
Selain putusan tersebut,
Majelis Komisi juga memberikan
rekomendasi kepada atasan

Terlapor I untuk memberikan
sanksi kepada Terlapor I sesuai
dengan peraturan-perundangan
yang berlaku. Majelis Komisi
juga meminta kepada Ketua
Komisi untuk merekomendasikan
kepada Menteri Pekerjaan Umum
c.q. Dirjen Bina Marga untuk
melaksanakan tender sesuai
dengan prinsip-prinsip persaingan
usaha yang sehat.
Majelis Komisi juga menilai
bahwa telah terbukti terjadi
Persekongkolan Vertikal yang
dilakukan oleh Terlapor I dengan
Terlapor II dan Terlapor III dengan
cara sengaja merubah jenis alat
Asphalt Patch Mixer menjadi Truck
Maintenance Road, yang izin
rancang bangunnya hanya dimiliki
oleh PT Berkat Anugerah Raya.
(nsa)
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PENEGAKAN HUKUM

KPPU Putuskan Perkara Importasi Bawang
Putih

Majelis Komisi KPPU yang dipimpin oleh Sukarmi memutus bersalah 19 importir bawang putih, Kamis (21/03). Dalam perkara ini KPPU
menerbitkan rekomendasi kepada Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk melakukan perbaikan dalam
proses impor bawang putih.

K

omisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) menyatakan
sebanyak 19 importir
bawang putih bersalah melakukan
kartel. KPPU mendenda mereka
mulai belasan juta rupiah hingga
Rp 921 juta, dengan total Rp
13,3 miliar.
Keputusan KPPU ini diambil
dalam sidang Kamis (21/3).
Ketua Majelis Komisi, Sukarmi
menyebutkan 19 importir tersebut
terbukti melanggar pasal 19 c,
dan pasal 24 UU No 5/1999
tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat.
KPPU menilai sebagian dari
importir ini sengaja melakukan
monopoli dengan cara membatasi
peredaran bawang putih di
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pasaran, sehingga berakibat pada
lonjakan harga bawang putih di
pasaran.
Importir keberatan atas putusan
ini. Yudi Handoyo, pengacara PT
Sumber Alam Jaya Perkasa yang
dijatuhi denda Rp 837,99 juta
dan PT Tunas Sumber Rezeki yang
didenda Rp 838 juta, menilai
putusan majelis KPPU berat
sebelah.
Ia menuding, putusan
majelis KPPU ini hanya
mempertimbangkan perpanjangan
Surat Persetujuan Impor
(SPI) yang diurus pihak yang
sama. Yudi menilai hakim tak
mempertimbangkan faktor-faktor
lain yang mereka ajukan.
Ia menilai unsur perjanjian

antarimportir tidak terbukti, tapi itu
diabaikan oleh majelis. “Kami akan
bicara dengan klien dulu apakah
akan mengajukan upaya hukum di
pengadilan,” ujarnya usai putusan.
Kuasa hukum PT Tritunggal
Sukses, Hakim Torong, juga
menyatakan tidak puas dengan
putusan ini. Tritunggal yang dikenai
denda Rp 921,82 juta ini menilai
hakim hanya berpedoman kepada
satu saksi ahli, yakni Faisal Basri.
Padahal ada banyak saksi ahli
lainnya dalam persidangan, tapi
tidak menjadi pertimbangan hakim.
Di kasus ini, hakim menyatakan
Menteri Perdagangan, Dirjen
Perdagangan Luar Negeri, bersalah
ikut bersekongkol. Tapi KPPU
tidak menghukum, cuma memberi
rekomendasi perbaikan. []

HIGHLIGHT

Forum Jurnalis “Amandemen UU No.5/1999”

Ketua KPPU M. Nawir Messi (kiri), Anggota Baleg DPR A. Muhajir, Guru Besar Fak. Ekonomi UI Ine Minara dan Pengamat Ekonomi Chairul
Muriman, Kamis (20/02). Forum jurnalis ini membahas tentang amandemen UU No. 5 Tahun 1999 yang saat ini sedang bergulir di DPR.

K

omisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) mengadakan
forum jurnalis (forjur)
amandemen UU No. 5 Tahun
1999, bertempat di Warung Daun,
Cikini, Jakarta Pusat pada Kamis
(20/2). Forum ini bertujuan untuk
mensosialisasikan perubahan
Undang- Undang Persaingan
Usaha tersebut kepada publik
melalui media massa. Tujuan
lain adalah untuk mendapatkan
masukan dari semua pihak
sebelum amandemen UU tersebut
disahkan oleh DPR.
Acara yang dibuka oleh Ketua
KPPU Nawir Messi ini dihadiri
oleh A. Muhajir (Anggota Baleg
DPR), Prof. Dr. Ine Minara S. Ruki

(Guru Besar Fakultas Ekonomi UI),
dan Dr. Chairul Muriman (Sekolah
Tinggi Ilmu Kepolisian).

dan supporting system-nya, dan
tata cara penanganan perkara,”
paparnya.

Dalam pembukaannya Nawir
mengatakan bahwa amandemen
sangat penting dalam penguatan
KPPU terkait implementasi hukum
dan kebijakan persaingan usaha
maupun penguatan kelembagaan.

Sedangkan Prof Ine sebagai
ekonom setuju atas amandemen
UU ini. Namun menurutnya
perubahan masih terlalu fokus
pada implementasi UU itu sendiri
masih ada celah perbaikan pada
aspek substansi terutama dari
sudut pandang ilmu ekonomi.

Dalam forum ini, Muhajir
selaku Anggota Badan Legislasi
DPR menyampaikan bahwa ada
beberapa poin yang menjadi fokus
pembahasan amandemen UU
No. 5 Tahun 1999. “Perluasan
definisi pelaku usaha, merger
dari post notifikasi menjadi pre
notifikasi, kelembagaan komisioner

Forum ini juga memberi
kesempatan kepada wartawan dari
berbagai media untuk memberikan
masukan ataupun meminta
penjelasan kepada Baleg DPR dan
KPPU tentang amandemen UU ini.
(nsa)
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HIGHLIGHT

Nawir Messi : Revisi UU No. 5 Tahun 1999
ini sangat penting!

S

aat ini amandemen undangundang persaingan usaha
saat tengah memasuki
finalisasi di Badan Legislasi
(Baleg) Dewan Perwakilan
Rakyat RI, dan akan dimintakan
persetujuan di rapat paripurna.
Demikian pandangan Wakil
Ketua Baleg DPR RI, Dr. Achmad
Dimyati Natakusumah, dalam
penjelasannya di Seminar Nasional
tentang Amandemen Undangundang Persaingan Usaha yang
dilaksanakan KPPU di Hotel Sultan
Jakarta, Rabu (26/2).
Seminar yang diikuti oleh
perwakilan pelaku bisnis, praktisi
hukum, pemerintah, dan pengamat
tersebut, dibuka oleh Nawir Messi,
Ketua KPPU. Dalam sambutannya,
Nawir menyampaikan pentingnya
perubahan atas undangundang persaingan usaha bagi
perekonomian nasional. Khususnya
dengan fakta bahwa selama ini
KPPU banyak menangani kasus
tender yang tidak hanya berasal
dari dalam negeri, namun ada
juga yang berasal dari luar negeri
seperti Amerika Serikat dan Korea
Utara.
Nawir juga menambahkan
bahwa UU No. 5 Tahun 1999
merupakan undang-undang yang
lahir dari inisiatif pemerintah,
sedangan iklim persaingan usaha
terus berkembang signifikan,
sehingga sudah saatnya UU ini
untuk dievaluasi untuk membantu

proses penegakan hukum
persaingan.

merupakan jalan terbaik yang
harus dilakukan.

“UU No. 5 ini lahir dari
rahimnya DPR, pemerintah,
jadi memang sudah saatnya
UU ini untuk segera dievaluasi.
Ini penting bagi kami untuk
membantu proses penegakan
hukum,” ujar Nawir.

Pelaksanaan seminar terbukti
mampu mengundang opini
pemangku kepentingan yang hadir
dalam seminar. Umumnya, mereka
mengangkat berbagai substansi
pentingg di dalam konsep undangundang persaingan usaha yang
baru. Pendapat tersebut terkait
dengan permasalahan definisi
pelaku usaha, perjanjian, sanksi,
leniency atau pengampunan, dan
sebagainya. (nsa)

Di kesempatan yang sama,
Anggota Komisi VI DPR RI, Prof.
Dr, Hendrawan Supratikno dan
A. Muhajir turut menyampaikan
paparan tentang usulan perubahan
atas UU No. 5/1999 yang akan
menjadi undang-undang inisiatif
DPR RI tersebut.
A. Muhajir yang berasal dari
Fraksi Partai Amanat Nasional
tersebut mengatakan, bahwa
UU Nomor 5 Tahun 1999 sudah
saatnya direvisi. “Saat ini, RUU
telah dibahas di Badan Legislatif
dan secara formal telah dimuat
dalam Prolegnas Tahun 2013,”
Lebih lanjut Muhajir menjelaskan
bahwa saat ini praktik penegakan
hukum persaingan yang mengacu
pada UU N0.5 Tahun 1999
menimbulkan beberapa masalah,
diantaranya tentang definisi
pelaku usaha, notifikasi merger
sampai dengan persoalan sanksi
yang terus diperdebatkan.
Karena itu agar KPPU mampu
menjalankan fungsi penyelidikan,
penuntutan dan sekaligus sebagai
institusi pengadilan, maka revisi

Ketua KPPU - M. Nawir Messi
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HIGHLIGHT

Universitas Prof. Dr. Hazairin Kunjungi KPPU

S

ebagai upaya memberikan
pemahaman mengenai
hukum persaingan usaha
di kalangan mahasiswa, KPPU
menerima kunjungan studi dari
Universitas Prof. Dr. Hazairin
Bengkulu pada Kamis, (20/02),
bertempat di Ruang Audio Visual
KPPU, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut
rombongan mahasiswa
yang dipimpin oleh Tantawi
mengungkapkan bahwa saat ini
ilmu hukum persaingan usaha
menjadi hal penting yang wajib
dipahami oleh mahasiswa. Tantawi
juga berharap agar ke depan para
mahasiswa mampu menjadi agen
dalam internalisasi kebijakan
persaingan di tanah air.
Kepala Biro Hukum, Hubungan
Masyarakat dan Kerjasama
M. Reza menyatakan bahwa
KPPU membutuhkan dukungan
dari semua pihak, termasuk
didalamnya kalangan mahasiswa.
Saat ini lembaga persaingan
seperti KPPU sudah jauh

Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama M. Reza (kanan) saat menerima kunjungan
mahasiswa Univ. Prof. Dr. Hazairin, Kamis (20/02).

berkembang di lingkungan ASEAN,
dimana Indonesia merupakan
perintis utamanya.Di tataran
internasional KPPU juga memiliki
pengaruh cukup penting, salah
satu diantaranya adalah sebagai
Ketua Asia Pasific Economic
Cooperation (APEC) pada 2013.
“Di banyak negara, tujuan
utama pembentukan lembaga
persaingan adalah jelas untuk
kesejahteraan konsumen,
termasuk Indonesia. Saat
inipun KPPU memberikan

kontribusi cukup signifikan dalam
pengembangan ekonomi nasional”
ujar Reza.
Reza juga menambahkan
bahwa saat ini di Indonesia UU
hukum persaingan dengan UU
perlindungan konsumen terpisah,
berbeda dengan Singapura yang
sudah menjadi satu organisasi.
Fakta seperti ini tentunya menjadi
hal yang menarik untuk dipelajari
karena keduanya memiliki
sasaran yang sama, yakni demi
kesejahteraan masyarakat. (nsa)
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KPD Balikpapan

Audiensi dengan Bupati Barito Kuala, Kalimantan
Selatan
Dalam rangka mensosialisasikan
UU No. 5 Tahun 1999 serta
menjalin kerjasama dengan
stakeholder KPPU di daerah,
khususnya di Kabupaten Barito
Kuala, KPD melakukan audiensi
dan silahturahmi dengan Bupati
Barito Kuala, Selasa,(18/03).
Di ruang kerjanya, Hasanuddin
Murad, didampingi Kepala Dinas
dan Panitia di Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Barito Kuala
menyambut baik kedatangan KPD
Balikpapan.
Audiensi tersebut lebih

Kepala KPD Balikpapan A. Muhari (kiri) saat bertemu Wakil Bupati Barito Kuala
Hassanuddin Murad, Selasa (18/03), di ruang kerja Wabup.

banyak membahas tentang
permasalahan pelaksanaan tender
atau lelang di pemerintahan, dan
KPD Balikpapan berjanji akan
melakukan sosialisasi atau forum

diskusi secara khusus mengangkat tema
tentang Persaingan yang sehat dalam
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
dilingkungan pemerintah. []

KPD Balikpapan

Audiensi dengan Polres Bulungan
Dalam rangka implementasi MoU
dan SOP KPPU dengan Polri di
lapangan serta salah satu upaya
meningkat kerjasama dengan
stakeholder di daerah, pada
tanggal 21 Maret 2013 KPD
Balikpapan melakukan kunjungan
sekaligus silahturahmi dengan
Polres Bulungan.
Hal ini dilakukan karena adanya
kegiatan penyelidikan No. 23/
KPPU-L/VIII/2013 tentang Dugaan
pelanggaran pasal 22 UU No. 5
Tahun 1999 tentang Pelaksanan
Pembangunan jaringan Listrik
pedesaan di Kecamatan Tanjung
Palas Tengah, Kabupaten Bulungan
Kalimantan Utara.
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Kepala KPD Balikpapan A. Muhari (kiri)melakukan diskusi terbatas dengan Kasat Reskrim
AKP Jamhuri, Senin (21/03) di ruang kerja Kasat Reskrim.

KPD Balikpapan diterima oleh
Kasat Reskrim, AKP Jamhuri
dan Kasat Ops. AKBP Nyoman
diruang kerja Kasat Reskrim.
Adapun agenda kegiatan audiensi
tersebut adalah menyampaikan
permohonan pinjam pakai ruangan

pemeriksaan di Polres Bulungan
dan Perbantuan pendampingan
personel Polres Bulungan dalam
kegiatan penyelidikan lapangan
yang akan dilakukan pada tanggal
27 – 28 Maret 2014 di Kabupaten
Bulungan, Kalimantan Utara.[]
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KPD Balikpapan

KPPU – Polres Berau Kerjasama Lakukan Sidang
Masih dalam rangka mempererat
hubungan kerjasama antara KPPU
dengan Stakholder di daerah
khususnya di wilayah kerja KPD
Balikpapan, sebelumnya KPD
Balikpapan telah melakukan
pendekatan dengan Polres Berau
terkait dengan agenda pemeriksaan
terhadap para terlapor dalam
perkara No. 11/KPPU-L/2013
tentang Dugaan Pelanggaran UU
Nomor 5 Tahun 1999 terkait
Jasa Pemasangan Instalasi Listrik
di wilayah Kabupaten Nunukan,
Kalimantan Utara.
Dengan mengangkat dasar
kerjasama yang tertuang dalam
MoU dan SOP KPPU dengan Polri,
KPPU mendapatkan akses berupa
sarana atau ruangan yang akan
digunakan dalam persidangan.
Melalui unit operasional dan
logistik Polres Berau persidangan
Perkara No. 11/KPPU-L/2013
dilaksanakan di ruang serbaguna
dengan pengawalan Polres Berau,

Anggota Komisioner KPPU Kamser Lumbanradja (kiri) dan Sukarmi (tengah) sesaat setelah
menggelar sidang Perkara No. 11/KPPU-L/2013

sidang memanggil beberapa pihak
yang berdomisili di Berau pada
tanggal 6 Februari 2014.
Hadir dalam persidangan yaitu
Bapak Kamser Lumbanradja
sebagai Ketua Majelis Komisi
di damping oleh Ibu Sukarmi
sebagai Anggota Majelis Komisi,
dan bertindak sebagai Investigator
adalah sdr. Helli Nurcahyo dan sdr.

Shobi
Usai sidang, media lokal
melakukan wawancara dengan
Ketua Komisi, Investigator
dan para pihak yang dipanggil
dalam persidangan tersebut
serta Kapolres dan Wakapolres
menyempatkan berfoto dengan
KPPU di ruang kerjanya. []

KPD Balikpapan

Rektrurisasi Kepala KPD Balikpapan
Rektrurisasi pejabat di internal
KPPU telah dilaksanakan beberapa
bulan yang lalu, termasuk salah
satunya pergantian Kepala KPD
Balikpapan. Setelah menjabat ±
4 tahun, Anang Triyono selaku
Kepala KPD Balikpapan yang
lama telah digantikan dengan

Akhmad Muhari sebagai Kepala
KPD Balikpapan yang baru dengan
periode memimpin selama 2
tahun.
Dalam rangka memperkenalkan
pejabat yang baru di KPD
Balikpapan sekaligus

berpamitannya pejabat yang lama
dengan beberapa stakeholder
KPPU di wilayah kerja KPD
Balikpapan, KPD Balikpapan
melakukan audiensi dengan
beberapa instansi dan media lokal
di Balikpapan dan Samarinda pada
tanggal 25 – 26 Februari 2014. []
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KPD Balikpapan

Pembacan LDP di Universitas Borneo Tarakan
Sebagai salah satu bentuk
upaya meningkatkan kerjasama
antara KPPU dengan stakeholder
di daerah adalah melibatkan
semua pihak khususnya dari
kalangan akademisi untuk
ikut meengedukasi persaingan
usaha yang sehat, melalui
Universitas Borneo Tarakan
oleh Tim Persidangan Majelis
bersama KPD Balikpapan
dilibatkan dalam pemantapan
pelaksanaan Peraturan Komisi
Nomor 01 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Penanganan Perkara
di Kota Tarakan, yaitu kegiatan
persidangan.

perwakilannya KPD Balikpapan
pernah memberikan kuliah umum
mengenai hukum persaingan
usaha.

Hal ini berkaitan dengan adanya
Perkara Nomor 11/KPPU-L/2013
tentang Dugaan Pelanggaran UU
Nomor 5 Tahun 1999 terkait
Jasa Pemasangan Instalasi Listrik
di wilayah Kabupaten Nunukan,
Kalimantan Utara. Fakultas Hukum
Universitas Borneo Tarakan sudah
cukup familiar dengan KPPU
karena sebelumnya KPPU melalui

Setelah melakukan koordinasi
dengan pihak internal Fakultas
Hukum Universitas Borneo Tarakan
yang diterima oleh Bapak Marthin,
S.H., M. Hum selaku Dekan serta
Ibu Wiwin Dwi RF, S.H., M.Hum
dan Ibu Zulvia Makka, S.H.
selaku dosen Fakultas Hukum
Universitas Borneo Tarakan bahwa
persidangan dilaksanakan di

ruang simulasi pada tanggal 24
Januari lalu, dengan memanggil
beberapa pihak yaitu terlapor
dan saksi untuk mendengarkan
Laporan Dugaan Pelanggaran
dari Investigator. Hadir dalam
persidangan tersebut Bapak
Kamser Lumbanradja sebagai
Ketua Majelis Komisi di damping
oleh Bapak Chandra Setiawan
selaku Anggota Majelis Komisi dan
tidak lupa melibatkan beberapa
mahasiswa hukum dari Universitas
Borneo sebagai audiensi dan 2
orang Kontributor media lokal. []

KPD Batam

Serah Terima Kepala KPD Batam
Kantor Perwakilan Daerah
(KPD) Batam Komisi Pengawasi
Persaingan Usaha RI mengadakan
acara serah terima jabatan Kepala
KPD dari Andi Zubaida Assaf
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kepada Lukman Sungkar yang baru
saja dilantik beberapa pekan yang
lalu.
“Wilayah Batam ini termasuk

unik, berbeda dengan kantor
perwakilan lainnya. Tugas – tugas
kepala kantor yang baru tentunya
akan lebih berat, apalagi peran
dan wewenang KPD sekarang

AKTIFITAS KPD

sudah setara pejabat eselon II.
Selamat datang dengan tantangan
baru, dan saya mengucapkan
terimakasih kepada seluruh rekan
kerja di Batam, termasuk rekan
– rekan media yang membantu
penegakan hukum persaingan
selama saya aktif di Batam ini,”
kata Ida di ruang media KPD
Batam, Jumat (14/03/2014).
Sementara itu Reza berharap
dengan terpilihnya Lukman
Sungkar sebagai Kepala KPD
Batam maka kinerja KPD Batam
semakin meningkat, mengingat
wewenangnya yang semakin luas.
“Saya kira saat inilah moment
dimana tiap kantor perwakilan
daerah KPPU berkembang.
Perkara inisiatif yang ada di
daerah bisa dengan cepat kita
tindak lanjuti. Persoalan taksi di
bandara Hang Nadim juga bisa
cepat kita tindaklanjuti,” ujar

Kiri ke kanan : Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama M. Reza, Kepala KPD Batam
terpilih Lukman Sungkar dan Andi Zubaida Assaf, Jum’at (14/03), saat menggelar pisah
sambut Kepala KPD.

Reza.
Lukman juga menegaskan
komitmennya dalam penegakan
hukum persaingan di wilayah
Batam, mengingat Batam
merupakan wilayah industri yang
berkembang pesat.
“Target utama KPD Batam
saat ini adalah menindaklanjuti

beberapa perkara 2013. Salah
satu perkara yang sekarang kami
tangani di Batam soal pengadaan
Alkes RSUD Embung Fatimah
Batam. Kami juga memohon
dukungan penuh kepada rekan
– rekan media untuk tidak
sungkan memberikan saran ke
KPD dan selalu ikut mengawal
perkembangan perkara yang kami
tangani ini,” ujar Lukman. (nsa)

KPD Batam

Koordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi
Kepulauan Riau
Bertempat di Gedung Sekretariat
Daerah Provinsi Kepri di Pulau
Dompak, KPD Batam melakukan
pertemuan dengan Setda Provinsi
Kepri yang diwakili oleh Kepala
Biro Hukum dan Kepala Bidang
Peraturan Perundang-undangan
Biro Hukum Setda Provinsi Kepri,
Senin, (24/02). Pertemuan ini
membahas rencana penyusunan
Memorandum of Understanding
(MoU) antara KPPU dengan

Kepala KPD Batam Lukman Sungkar (kanan) melakukan pertemuan dengan Kepala Biro
Hukum Setda Provinsi Kepri, Senin (24/02).
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Pemerintah Provinsi Kepri serta
program kerja KPD Batam tahun
2014.
“Saat ini ada beberapa
kegiatan KPD Batam yang
bisa dikoordinasikan dengan
Kepri. Salah satunya tentang
inventarisasi peraturan daerah.
Saya juga berharap agar
pelaksanaan MoU segera bisa
dilaksanakan,” ujar Lukman.

Selain itu, pertemuan tersebut
dilakukan untuk mengenalkan
kepala kantor yang, baru, Lukman
Sungkar yang menggantikan Andi
Zubaida Assaf sebagai Kepala KPD
Batam.
“Saya yakin kepala kantor yang
baru akan mampu merangkul
unsur pemerintah di Kepri dan
Batam. Saya juga berharap MoU
antara KPPU dengan Pemprov
Kepri segera bisa dilaksanakan,”

ujar Zubaida.
Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi Kepri Mariani Ekowati
menyatakan bahwa pihaknya siap
bekerjasama dalam penegakan
hukum persaingan di Kepri. Terkait
MoU, pihaknya berharap dapat
segera direalisasikan. Selanjutnya,
akan dilakukan pertemuan antara
Sekda dengan Sekjen KPPU guna
membahas pendalaman substansi
MoU. (nsa)

KPD Batam

Audiensi KPD Batam dengan Fakultas Hukum
Universitas Riau
KPPU Kantor Perwakilan
Daerah (KPD) Batam melakukan
audiesi dengan Fakultas Hukum
Universitas Riau (FH Unri). KPPU
diterima oleh Dekan Fakultas
Hukum Hardi, Pembantu Dekan I
Gusliana dan beberapa dosen di
Kampus FH Unri, Kota Pekanbaru,
Rabu (26/2).
Tujuan audiensi adalah
membahas program-program
kegiatan KPD Batam tahun 2014
yang dapat dikoordinasikan
dengan FH Unri sebagai salah satu
stakeholder di wilayah kerja KPD
Batam.
“Melalui pertemuan ini,
diharapkan KPPU dan
Fakultas Hukum Universitas
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Kepala KPD Batam Lukman Sungkar (kanan) menyampaikan sambutannya dalam audiensi
yang digelar di Kampus FH Unri, Pekanbaru, Rabu (26/02).

Riau dapat bekerja sama
mengimplementasikan prinsipprinsip persaingan usaha yang
sehat sebagaimana amanat
Undang-Undang No. 5 Tahun

1999,’ ujar Lukman.
Selain membahas program
kegiatan KPD Batam tahun 2014,
audiensi tersebut dimaksudkan
untuk menginformasikan adanya
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restrukturisasi KPPU yang
efektif sejak 11 Februari 2014.
Perubahan ini terkait terpilihnya
Lukman Sungkar sebagai Kepala
KPD Batam menggantikan Andi
Zubaida Assaf.
“Serah terima jabatan telah
dilaksanakan 24 Februari 2014,
bertempat di KPD Batam. Saya

berharap KPD Batam di masa
mendatang mampu merangkul
kampus – kampus lain seperti Unri
ini,” ujar Zubaida.
Fakultas Hukum Universitas
Riau menyambut baik rencana
KPPU. Pihaknya mengharapkan
adanya payung hukum kerjasama
antara KPPU dan Universitas Riau.

“Kami sangat senang dengan
kedatangan KPPU ke kampus
kami, diharapkan kerja sama
KPPU dan Fakultas Hukum
Universitas Riau dapat dituangkan
dalam bentuk Memorandum of
Understanding (MoU). Sehingga
kedua belah pihak memiliki acuan
dalam melaksanakan kerja sama
tersebut”, tutur Hardi. (nsa)

KPD Makassar

Audiensi dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Restrukturisasi organisasi
bertujuan untuk meningkatkan
kinerja dan efektivitas pelaksanaan
tugas pokok serta wewenang
Komisi Pengawas Persaingan
Usaha dalam menegakkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat.
Demikian pandangan yang
disampaikan oleh Komisioner
KPPU, Syarkawi Rauf ketika
beraudiensi dengan Gubernur
Provinsi Sulawesi Selatan
Syahrul Yasin Limpo di ruang
kerja gubernur, Kamis, (06/03).
Pertemuan ini juga menjadi
ajang perkenalan bagi Ramli
Simanjuntak, yang baru saja
terpilih sebagai Kepala KPD
Makassar.
Syahrul menyampaikan

Komisioner Syarkawi Rauf (batik biru), dan Gubernur Syahrul Y. Limpo (kanan) bertemu
di ruang kerja Gubernur Sulsel, Kamis (06/03).

bahwa KPPU diharapkan dapat
menjalankan tugas, fungsi dan
wewenangnya dengan baik,
serta dapat memberikan saran
pertimbangan kepada Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan untuk
meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan menjaga persaingan
diantara para pelaku usaha, agar
tidak timbul praktek monopoli
yang menghambat pertumbuhan
ekonomi dan pertumbuhan pelaku
usaha lokal.
“Kerjasama antara KPPU
Kompetisi - Edisi 44 Tahun 2014
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dengan Dinas terkait perlu lebih
ditingkatkan terutama dalam hal
sosialisasi kepada pelaku usaha
lokal agar dapat meningkatkan
kemampuan dan bersaing dalam
era perdagangan bebas,” ujar
Syahrul.
Pertemuan dengan gubernur ini

dihadiri oleh Kepala KPD Medan
Abdul Hakim Pasaribu beserta
jajaran SKPD yang diwakili oleh
Kepala Biro Bina Perekonomian
Muhammad Firda, Kepala Biro
Bina Pembangunan Firdaus
Hasan, Kepala Badan Koordinasi
dan Penanaman Modal Daerah
Arifin Daud, Plt. Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Selatan Hadi
Basalamah dan Kepala Bidang
Perlindungan Konsumen dan
Pengawasan Barang Beredar
Disperindag Nur Azikin Provinsi
Sulawesi Selatan. (nsa)

KPD Makassar

KPPU, Kadin dan APINDO Sulsel Bahas UMKM
KPD Makassar melakukan kegiatan
audiensi dan diskusi dengan
Kamar Dagang Indonesia (Kadin)
Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu,
(26/3). Audiensi ini diwakili oleh
Kepala KPD Makassar Ramli
Simanjuntak bersama staf dan
Kepala Kadin Provinsi Sulawesi
Selatan Zulkarnain Arief. Audiensi
dan diskusi ini dimaksudkan untuk
menjalin silaturahmi, mempererat
hubungan dan kerja sama, serta
bertukar informasi terkait dengan
kondisi perekonomian dan isu-isu
persaingan usaha di Sulsel.
Zulkarnain menyampaikan
bahwa Kadin adalah organisasi
yang menjadi payung d
 unia usaha
di Indonesia. Kadin dibentuk untuk
memfasilitasi dan menjadi fasilitator yang baik bagi pelaku usaha.
Idealnya, 2% jumlah penduduk di
sebuah negara adalah p
 engusaha,
namun di Indonesia jumlah
pengusaha baru 0,24 %. Oleh kar-
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Ramli Simanjuntak (batik coklat) dan Zulkarnain Arief (kemeja putih) berdiskusi tentang
perkembangan UMKM di Sulsel, Rabu (26/03).

ena itu, diperlukan peran pemerintah untuk lebih mengembangkan
jiwa entrepreneur, khususnya
pemuda yang harus dibina sejak
dini. Zulkarnaen juga memberikan apresiasi terhadap kinerja
KPPU dalam menegakkan hukum
persaingan di Makassar. Kadin
juga siap bersinergi dengan KPPU

untuk meningkatkan kemajuan dan
memberikan perubahan di Sulawesi Selatan dalam rangka penerapan
UU No. 5 Tahun 1999.
Saat ini Kadin telah membentuk
asosiasi UMKM yang didasari dengan kondisi menjamurnya pasar
modern di Kota Makassar yang
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hampir di s etiap lokasi jalan
sehingga d
 engan pembentukan
asosiasi ini diharapkan mampu
memberikan kontribusi terhadap
UMKM dengan hadirnya pasar
modern tersebut serta tidak mematikan pelaku usaha lain.
Hal senada disampaikan
Ramli bahwa pada 2011 KPPU
telah melakukan Evaluasi dan
Kajian Dampak Kebijakan
Persaingan Usaha dalam
Penataan Pasar Modern di
Wilayah Kerja KPD Makassar

dan telah memberikan saran
kepada pemerintah setempat untuk
melakukan evaluasi terhadap
Perda Kota Makassar No. 15
Tahun 2009 tentang Perlindungan,
Pemberdayaan Pasar Tradisional
dan Penataan Pasar Modern di
Kota Makassar untuk mengatur
zonasi atau jarak antara ritel
modern dengan ritel tradisional.
Setelah melakukan audiensi
dengan Kadin, KPD Makassar melanjutkan diskusi dengan
Asosiasi Pengusaha Indonesia

(APINDO). Hasilnya, KPD Makassar memperoleh banyak masukan
terkait dengan kegiatan perekonomian di Sulawesi Selatan. APINDO menyampaikan bahwa banyak
permasalahan yang dihadapi seperti menjamurnya pasar modern di
Makassar, tingginya biaya logistik,
serta permasalahan supply bahan
baku di beberapa industri tertentu.
APINDO berharap KPPU bekerja
lebih intensif, khususnya untuk
menjawab masalah persaingan
ekonomi di Sulawesi Selatan. (nsa)

KPD Makassar

Pisah Sambut Kepala KPD Makassar
Kantor Perwakilan Daerah (KPD)
Komisi Pengawas Persaingan
Usaha Makassar menggelar acara
pisah sambut Kepala KPD dengan
rekan – rekan media di lingkungan
Makassar. Acara digelar di kantor
KPD Makassar, Jl. Soedirman,
Makassar, Senin, (03/03).
Pertemuan dengan rekan – rekan
media ini dihadiri oleh Kepala
KPD Makassar terpilih, Ramli
Simanjuntak dan Kepala KPD yang
lama, Abdul Hakim Pasaribu.
Dalam sambutannya Hakim
mengucapkan terima kasih
kepada seluruh rekan wartawan
atas kerjasamanya dalam
mensosialisasikan UU No. 5 Tahun
1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak sehat.

“Hubungan antara KPPU
dengan media cetak dan
elektornik di Kota Makassar sangat
erat, dimana diantara keduanya
saling memberikan informasi

mengenai isu persaingan usaha
di daerah, khususnya di Provinsi
Sulawesi Selatan”, ujar Hakim.
Hakim menambahkan, perlu
Kompetisi - Edisi 44 Tahun 2014
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segera dilakukan edukasi dan
sosialisasi yang masif kepada
masyarakat, sehingga apabila
ada dugaan pelanggaran UU No.
5 Tahun 1999, masyarakat bisa
secepat mungkin melapor KPPU.
“Tantangan yang dihadapi
kepala kantor baru akan semakin
besar, karena wilayah kerja
bertambah, apalagi setelah
peleburan KPD Manado dengan
Makassar. Oleh karenanya
pergantian pimpinan merupakan
salah satu bentuk penyegaran
dalam organisasi dan diharapkan
dengan pemimpin kantor yang
baru kinerja KPD Makassar akan
meningkat”, ujar Hakim Pasaribu.

Sebagai Kepala KPD terpilih,
Ramli mengucapkan terima
kasih kepada Hakim yang
telah meletakkan sistem dan
prosedur yang matang sehingga
memudahkan pimpinan
selanjutnya dalam melanjutkan
program kerja KPPU kedepannya.
Ramli menambahkan, bahwa
program kerja KPD Makassar
tidak akan berbeda jauh dengan
program kerja terdahulu, yakni
fokus di bidang infrastruktur,
pangan, kesehatan, pendidikan
dan perbankan.
“Bertambahnya wilayah
kerja tidak akan mengurangi

kinerja seluruh pegawai Kantor
Perwakilan Daerah Makassar
untuk melaksanakank tugas,
fungsi dan wewenang KPPU
dan mensosialisasikan UU
Nomor 5 tahun 1999. Selain
itu, bertambahnya wilayah kerja
diharapkan dapat menambah
laporan mengenai dugaan
pelanggaran persaingan usaha
tidak sehat”, ujar Ramli.
Ramli menambahkan bahwa
program kerja KPPU pada bidang
infrastruktur akan fokus pada
pengadaan barang dan jasa di
pemerintah, swasta dan BUMN
di daerah, serta pembangunan di
kawasan ekonomi khusus. (nsa)

KPD Medan

Pembinaan Jasa Konstruksi Bagi Penyedia Jasa
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
KPD Medan yang diwakili Kasubag
Pencegahan Kantor Perwakilan
Daerah Medan Maryunani Sinta
Hapsari memenuhi undangan
sebagai narasumber dalam
kegiatan pembinaan jasa
konstruksi bagi penyedia jasa
pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai di Hotel Antares Medan
pada tanggal 18 Februari 2014.
Kegiatan ini dihadiri sebanyak
50 peserta yang terdiri dari
asosiasi yang ada di Kabupaten
Serdang Bedagai yakni Gabungan
Pemborong Nasional Indonesia
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(Gapensi), Asosiasi Pengusaha
Konstruksi Indonesia (Aspeksindo),
Gabungan Perusahaan Konstruksi
Nasional Indonesia (Gapeksindo)
dan Gabungan Pengusaha
Kontraktor Nasional (Gapeknas),
penyedia jasa rekanan dan Pemkab
Serdang Bedagai. Dalam kegiatan
tersebut, turut hadir perwakilan
dari Kementerian Pekerjaan
Umum, LPSE Pemprovsu dan
Akademisi dari Politeknik Negeri
Medan.
Pada kesempatan itu,
Maryunani Sinta Hapsari secara
garis besar memaparkan 3 hal
mendasar yakni perihal UU
No. 5 Thn 1999, KPPU RI dan
Larangan Persekongkolan Tender.
Hal ini dimaksudkan untuk
membangun early warning system

terhadap kegiatan usaha yang
dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat.
Pemaparan dilanjutkan dialog
dengan para peserta yang aktif
merespon dengan pertanyaan
seputar persekongkolan tender, dan
bagaimana KPPU menyingkapi
kondisi tersebut.
Kasubag Pencegahan
menambahkan bahwa laporan
terkait persekongkolan tender
tercatat sejak tahun 2004 sampai
dengan tahun 2014 ada sebanyak
248 laporan dengan 210 laporan
berupa persekongkolan tender dan
38 laporan non tender. Melalui
acara Pembinaan jasa konstruksi
seperti ini kedepan diharapkan
tidak terdapat pelanggaran dalam
hal pengelolaan pengadaan barang/

jasa secara khusus pekerjaan jasa
konstruksi,” tegasnya.
Dalam akhir kesempatan
Kassubag Pencegahan
menyampaikan “bahwa
penyedia jasa konstruksi harus
melaksanakan ketentuan yang
tercantum dalam Undang-undang
Jasa Konstruksi, melaksanakan
prinsip professional dalam
kemampuan dan tanggung jawab,
efisiensi dan efektifitas serta
melaksanakan jasa konstruksi
melalui persaingan yang sehat
sesuai dengan kemampuan dan
ketentuan yang dipersyaratkan”
sehingga penyedia jasa konstruksi
Serdang Bedagai memiliki
kemampuan yang dapat bersaing
di tingkat Nasional. (nsa)

KPD Medan

Mengulas Isu Persaingan dengan Harian Serambi
Indonesia
Dalam rangka meningkatkan
kerjasama dan silahturahmi untuk
melanjutkan komunikasi yang
baik dengan media, khususnya di
Provinsi Aceh, KPPU KPD Medan
melakukan audiensi dengan Harian
Serambi Indonesia. Kunjungan ini
dipimpin langsung oleh Kepala
KPD Medan Gopprera Panggabean
didampingi jajaran staf KPD. Tim
disambut baik oleh Pimpinan
Perusahaan Serambi Indonesia
Muhammad Din.
Dalam pertemuan tersebut,

Kepala KPD Medan Gopprera Panggabean (batik) saat bertemu dengan Manajer Bisnis Harian
Serambi Indonesia Muhammad Din (kemeja putih).
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Gopprera menyampaikan maksud
kunjungan kali ini adalah
menyampaikan harapan KPPU
untuk meningkatkan komunikasi,
khususnya dalam jaringan
penegakan hukum persaingan
yang melibatkan media. Ia juga
menyampaikan bahwa selain
sebagai sarana edukasi public,
media memiliki kelebihan karena
bersentuhan secara langsung
dengan masyarakat sehingga
identifikasi awal telah terjadi
persaingan usaha tidak sehat lebih
mudah ditemukan oleh media.
Selanjutnya Goprera
menjelaskan bahwa KPPU
merupakan lembaga independen
yang terdiri dari seorang ketua
yang merangkap sebagai anggota,
seorang wakil ketua merangkap
sebagai anggota dan sekurangkurangnya 7 orang anggota.
Sedangkan tugas utama KPPU
adalah penegakan hukum
dan penyampaian saran dan
pertimbangan kepada pemerintah
di pusat maupun di daerah.
Kewenangan lainnya, KPPU

menerima laporan tentang dugaan
terjadinya praktek monopoli atau
persaingan usaha tidak sehat dan
melakukan pemeriksaan terhadap
kasus.
Pada periode 2013, KPD
Medan menerima laporan resmi
sebanyak 30 laporan, diantaranya
5 laporan berasal dari Propinsi
Aceh. Satu Laporan telah sampai
dalam tahap penyelidikan , yakni
Laporan Dugaan Pelanggaran
UU No 5 Tahun 1999 terkait
Proses Pelelangan Pengadaan Alat
Kesehatan Kedokteran Angiography
di RSUD Dr. Zainoel Banda Aceh.
Dengan melihat grafik laporan
yang diterima KPD Medan,
Propisnsi Aceh adalah salah
satu wilayah kerja yang sedikit
melaporkan dugaan pelanggaran
UU No 5 Tahun 1999. Mengingat
hal tersebut Goprera berharap
rekan – rekan media di Aceh bisa
bersinergi dengan KPD Medan
dalam menginternalisasi nilai-nilai
persaingan.

Kepala KPD Medan menjelaskan
bahwa sanksi terhadap
pelanggaran UU No 5 Tahun
1999 dapat berupa tindakan
adminstratif terhadap pelaku
usaha yang melanggar ketentuan
undang-undang ini, bisa berupa
perintah kepada pelaku usaha
untuk menghentikan kegiatan yang
terbukti menimbulkan praktek
monopoli atau menyebabkan
persaingan usaha tidak sehat atau
merugikan masyarakat. Pengenaan
denda serendah-rendahnya satu
miliar rupiah dan setingginya dua
puluh lima miliar rupiah.
Pada akhir audiensi Gopprera
mengharapkan kerjasama yang
baik antar KPD Medan dengan
Harian Serambi Indonesia
kedepannya diharapkan dapat
berjalan lebih baik lagi khususnya
dalam rangka memberikan edukasi
dan sosialisasi UU No. 5 Tahun
1999 kepada masyarakat sesuai
tupoksi yang dimiliki sehingga
pengawasan terhadap para pelaku
usaha agar pengawasan dapat
berjalan optimal. (nsa)

KPD Medan

Pisah Sambut Kepala KPD Medan
Kantor Perwakilan Daerah (KPD)
Medan mengadakan diskusi
media sekaligus serah terima
jabatan Kepala KPD dari Gopprera
Panggabean kepada Abdul Hakim
Pasaribu, Jum’at, (14/03).
Pergantian kepala kantor ini
merupakan bagian dari reformasi
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birokrasi yang sedang dilakukan
KPPU untuk meningkatkan kinerja
KPD yang tersebar di 5 wilayah di
Indonesia.
Gopprera menyampaikan
bahwa KPD Medan sejak pertama
dibentuk, 2004, telah empat kali

berganti kepala kantor, yakni mulai
dari Martoyo M. Soemarto, Dedy
Sani Ardi, M. Ranamenggala,
Gopprera Panggabean dan
sekarang Abdul Hakim Pasaribu.
Goprera berharap di kepala kantor
yang baru akan mampu merangkul
teman – teman media di Medan.
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Kepada media, Goprera berharap
agar mau mendukung kinerja KPD
Medan dalam menegakkan hukum
persaingan.
Abdul Hakim Pasaribu yang
sebelumnya adalah Kepala KPD
Makassar menyampaikan terima
kasih kepada Kepala kantor yang
terdahulu atas kinerja 2013
sehingga memudahkan pemimpin
selanjutnya untuk melanjutnya
program KPD Medan yang masih
terhambat di 2014.
Pisah sambut Kepala KPD Medan bersama rekan - rekan jurnalis.

Hakim melihat bahwa
perilaku persaingan tidak sehat
dan persekongkolan tender
tidak terlepas dari peran dan
bersinggungan dengan kepala
daerah. Dari sisi pencegahan.
KPD Medan harus memberikan
advokasi kebijakan persaingan
kepada kepala daerah di wilayah
kerja KPD Medan. Di sektor
retail KPD Medan juga perlu
memberikan advokasi nilai-nilai
persaingan usaha kepada Walikota

Medan dalam hal pengaturan
retail modern dan minimarket
sejenisnya.

rencana pelaksanaan MoU dengan
pemerintahan Propinsi Sumatera
Utara.

Ke depan, Hakim
mengungkapkan bahwa KPD
Medan akan fokus pada sektor
energi dan infrastuktur, kesehatan,
keuangan, transportasi dan
pangan. Disamping itu KPD Medan
juga akan tetap melanjutkan

Tidak lupa juga Abdul Hakim
Pasaribu menyampaikan ucapan
selamat kepada Gopprera
Panggabean yang akan menempati
posisi yang baru sebagai Direktur
Penindakan KPPU. (erm)

KPD Surabaya

Catatan Akhir Tahun 2013 KPD Surabaya
Penghujung akhir tahun 2013
dijadikan momen bagi KPPU
khususnya Kantor Perwakilan
Daerah (KPD) Surabaya untuk
mengevaluasi kinerja sekaligus
memetakan tantangan yang akan
dihadapi pada 2014.
Hal ini terungkap dalam
pertemuan KPPU dan para
jurnalis Surabaya, baik media

Kepala KPD Surabaya Dendy R. Sutrisno (kiri) dan Kepala Biro Humas dan Hukum
KPPU Ahmad Junaidi (kanan) saat menyampaikan catatan akhir tahun KPPU 2013,
Senin (20/03), di RM Pronto, Surabaya.
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cetak maupun elektronik,
yang diselenggarakan pada 30
Desember 2013 bertempat di RM.
Pronto, Surabaya.
Dipimpin oleh Kepala Biro
Humas dan Hukum Ahmad Junaidi
didampingi Kepala KPD Surabaya
Dendy R. Sutrisno memaparkan
capaian penegakan hukum KPD
Surabaya pada 2013 dan serta
strategi yang digunakan KPPU
pada 2014.
Sampai 30 Desember 2013,
KPD Surabaya menerima 23
Laporan, yang terdiri dari 19
laporan terkait tender dan

4 laporan non-tender, serta
melaksanakan beberapa kegiatan
pencegahan, yaitu: Evaluasi
Kebijakan Pemerintah terkait
Jasa Layanan Kesehatan, Kajian
Industri Jasa Layanan Kesehatan,
Kajian Industri Sektor Energi,
Kajian Industri Volatile Food,
dan Monitoring Industri Semen
Indonesia.
Adapun tantangan yang
diprediksi akan dihadapi KPD
Surabaya pada 2014 diantaranya
adalah isu persaingan usaha di
sektor volatile food, ritel, dan
essential facilities, persiapan
implementasi Masyarakat

Ekonomi ASEAN, sinergi KPPU –
Pemda, implementasi PP No. 17
Tahun 2013 terkait tugas KPPU
dalam mengawasi implementasi
kemitraan, dan persengkongkolan
dalam pengadaan barang dan jasa.
Khusus terkait pengadaan
barang dan jasa, Junaidi
menyampaikan bahwa pada 2014
KPPU Pusat berencana akan
secara komprehensif menyusun
dan mempublikasikan daftar hitam
pelaku usaha yang secara hukum
(berkekuatan hukum tetap) terbukti
melakukan persekongkolan tender.
(nsa)

KPD Surabaya

Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur Kawal
Implementasi PP No. 17 Tahun 2013
Dalam rangka persiapan
implementasi Peraturan
Pemerintah No. 17 Tahun 2013
tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008
Tentang Usaha Mikro, Kecil,
Dan Menengah, pada 5 Februari
2013, bertempat di Kantor Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa
Timur, KPD Surabaya melakukan
koordinasi terbatas dengan jajaran
pimpinan Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi Jawa Timur.
Pertemuan yang dihadiri
oleh Fattah Jasin, Kepala Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa
Timur beserta jajaran strukturalnya
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Kepala KPD Surabaya (berdasi) saat beraudiensi dengan Tim Dinas Koperasi dan UMKM
Jawa Timur, Rabu (05/02).

ini membahas beberapa hal terkait
eksistensi UU No. 5 Tahun 1999,
KPPU dan Peraturan Pemerintah
No. 17 Tahun 2013.

Dalam pemaparannya, KPD
Surabaya menegaskan pentingnya
sinergi KPPU dengan Dinas

AKTIFITAS KPD

Koperasi dan UMKM Provinsi
Jawa Timur untuk mengawal
implementasi Peraturan
Pemerintah No. 17 Tahun 2013
dalam kerangka pemberdayaan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
serta upaya peningkatan,

perlindungan, dan kepastian usaha
mikro, kecil, dan menengah. KPPU
juga akan berkoordinasi dengan
instansi terkait, salah satunya
adalah dengan Dinas Koperasi dan
UMKM Jawa Timur.

Fatah menyampaikan apresiasi
dan dukungan sepenuhnya
terhadap KPPU, mengingat saat
ini Jatim memiliki kurang lebih 6,8
juta UMKM dan 30.400 koperasi
dimana 12 ribu diantaranya adalah
Koperasi Wanita. (nsa)

KPD Surabaya

KPPU Dukung Pemerintah Jawa Timur Dalam
Menghadapi Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN
Menyongsong implementasi
era perdagangan bebas dalam
kerangka Masyarakat Ekonomi
ASEAN pada bulan Desember
2015 mendatang, diperlukan
berbagai upaya antisipatif yang
harus segera dipersiapkan oleh
pemerintah, baik pusat maupun
daerah, salah satunya adalah
pengarusutamaan (mainstream)
konsep/nilai-nilai persaingan
usaha yang sehat di kalangan
pemerintah.
Hal ini terungkap dalam
Focus Group Discussion (FGD)
Inventarisasi Permasalahan
Pembangunan Ekonomi Jawa
Timur yang diselenggarakan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Jawa Timur
pada 29 Januari 2014 bertempat
di Hotel Bumi Surabaya, dengan
dihadiri perwakilan Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) Jawa
Timur, perwakilan dunia usaha,
akademisi serta KPD Surabaya.

Suasana Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Bappeda Jatim, (Rabu, 29/01), di
Hotel Bumi Surabay yang diikuti oleh KPD Surabaya.

Kegiatan ini dipimpin oleh
Arief Tri Hardjoko selaku Kasubid.
Industri, Perdagangan dan PDU
Bappeda Jawa Timur, membahas
beberapa permasalahan Jawa
Timur yang akan menjadi bahan
penyusunan Rancangan Awal
Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Sub Pembangunan
Ekonomi 2015 Jawa Timur .
Secara khusus KPD Surabaya

menyampaikan pentingnya
mainstream konsep/nilai-nilai
persaingan usaha yang sehat
dalam rencana pembangunan
daerah Jawa Timur sebagai
bagian dari upaya menjaga agar
konsep perdagangan bebas yang
akan diimplementasikan dalam
Masyarakat Ekonomi ASEAN
tidak berubah menjadi persaingan
bebas. (nsa)
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KPD Surabaya

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dukung Penegakan
Hukum Persaingan Usaha
Surabaya – Menindaklanjuti
penandatanganan Nota
Kesepahaman antara KPPU
RI dengan Kejaksaan Agung
RI mengenai Koordinasi dalam
rangka penegakan hukum larangan
praktek monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat, pada 17
Januari 2014 KPD Surabaya
melakukan kunjungan koordinasi
ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
KPD Surabaya menilai
koordinasi ini sebagai salah

satu langkah strategis untuk
membangun sinergi dengan
aparat penegak hukum, yakni
dalam rangka penegakan hukum
persaingan usaha di wilayah kerja
KPD Surabaya yang meliputi Jawa
Timur, Bali, NTB dan NTT.
Dalam pertemuan yang dihadiri
oleh Wakil Kepala Kejaksaan
Tinggi Jawa Timur Martono, KPD
Surabaya menyampaikan materi
Nota Kesepahaman serta beberapa
penyelidikan yang berpotensi dapat

disinergikan dengan Kejaksaan
Tinggi Jawa Timur.
Menanggapi hal tersebut,
Martono memberikan dukungannya
terhadap upaya penegakan hukum
persaingan usaha yang saat ini
tengah dilakukan oleh KPPU.
Martono juga mengharapkan agar
Nota Kesepahaman di tingkat
pusat tersebut dapat ditindaklanjuti
dengan Nota Kesepahaman antara
KPD Surabaya dengan Kejaksaan
Tinggi Jawa Timur. []

KPD Surabaya

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dukung Percepatan
MOU dengan KPPU
Surabaya, (13/01) – Kesadaran
pemerintah daerah terhadap
pentingnya peningkatan upaya
pengawasan dan internalisasi
persaingan usaha yang sehat
di daerah sebagai bagian dari
upaya percepatan pembangunan
daerah menunjukkan trend positif.
Salah satunya adalah Pemerintah
Provinsi Jawa Timur yang saat
ini tengah mengkaji draft MOU
dengan KPPU.
Dalam pertemuan terbatas
antara Pemprov Jatim dengan
KPPU, Sekretaris Daerah Provinsi
Akhmad Sukardi bersama
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Kepala KPD Surabaya Dendy R. Sutrisno (hitam) bertemu dengan Akhmad Sukardi
(abu-abu) untuk membahas percepatan MoU antara KPPU dengan Pemprov Jatim, Senin
(13/01).

dengan Kepala Biro Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah
Jawa Timur Gatot Sulistyo Hadi

menegaskan komitmennya
untuk mempercepat proses
penandatanganan MoU dengan

AKTIFITAS KPD

KPPU.
Lebih lanjut Sukardi yang
baru saja dilantik sebagai Sekda
Provinsi Jawa Timur pada 30

Desember 2013 lalu, juga
menegaskan dukungannya dan
akan memfasilitasi upaya KPPU
untuk memasukkan konsep
persaingan usaha yang sehat

dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Jawa Timur 2014 –
2019 yang saat ini juga sedang
dalam proses penyusunan. []

KPD Surabaya

Pisah Sambut Kepala KPD Surabaya
Bertempat di Kantor KPPU KPD
Surabaya, Jum,’at, (28/03),
dilakukan serah terima jabatan
Kepala KPD Surabaya dari
Dendy R. Sutrisno kepada M.
Hadi Susanto yang telah dilantik
beberapa waktu lalu. Hadir dalam
kegiatan tersebut Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat KPPU
Deswin Nur beserta rekan media di
Surabaya.
Dalam sambutannya Deswin
menjelaskan bahwa saat ini
KPPU sedang melakukan
reformasi birokrasi di lingkungan
Pejabat Sekretariat. Tujuannya
adalah untuk mendukung kinerja
KPPU yang sedang fokus pada
pencegahan.
Selain itu, dengan adanya
Peraturan Pemerintah No. 17
Tahun 2013, KPPU memiliki
tanggung jawab cukup besar dan
strategis, yakni upaya pengawasan
pelaksanaan kemitraan. Dalam
posisi ini, KPD adalah aktor
utama di daerah yang membantu
mengawal penegakan hukum
persaingan.
Selanjutnya, Dendy berharap
dengan perubahan struktur

Kepala KPD Surabaya Dendy R. Sutrisno (kiri), Kepala Bagian Humas Deswin Nur (tengah)
dan Kepala KPD terpilih Hadi Santoso (kanan) bertemu dengan rekan wartawan dalam
acara pisah sambut Kepala Kantor yang baru, Jum’at (28/03).

organisasi KPPU akan membawa
dampak perubahan yang lebih
positif bagi KPD Surabaya. Salah
satunya adalah meningkatkan
kinerja KPD dimana muara
utamanya adalah mendorong
kesejahteraan masyarakat di
wilayah kerja KPD Surabaya.
Sebagai Kepala KPD baru,
Hadi mengungkapkan bahwa KPD
Surabaya akan semakin fokus
di aspek pencegahan. Beberapa
peraturan daerah yang kurang pro
persaingan akan terus ia dorong
untuk berubah.
“Ke depan, KPD Surabaya
akan fokus di kegiatan – kegiatan
pencegahan. Sosialisasi di
lingkungan pemerintah daerah

akan terus kami genjot. Sektor –
sektor strategis juga akan kami
sentuh, tentunya ini semua
untuk mendorong kesejahateraan
masyarakat Jawa Timur,” ujar
Hadi.
Selama dua tahun memimpin
KPD Surabaya, Dendy memimpin
penanganan perkara yang cukup
menyita perhatian publik. Mulai
dari perkara taksi bandara Juanda,
temuan penimbunan 12.542
ton bawang putih impor di
pelabuhanTanjung Perak, sampai
perkara pemborongan pekerjaan
pemeliharaan jaringan distribusi
dan GTT PT PLN Jatim Area
Pelayanan dan Jaringan (APJ)
Jember. (nsa)
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