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afas UU No. 8 Tahun 1999 adalah
memberikan kenyamanan bagi
setiap pelaku usaha dan masyarakat
(konsumen), demikian juga dengan
UU No. 5 Tahun 1999. Beberapa pakar melihat,
UU No. 5 Tahun 1999 semata mengatur
pelanggaran sesuai yang tertera di undangundang, tanpa memperhatikan kepentingan
masyarakat. Padahal, pandangan seperti ini
keliru. Putusan KPPU pada 19 November 2007
No. 07/KPPU-L/2007 di bisnis telekomunikasi
adalah salah satu contohnya.
Tidak dipungkiri, sekarang sudah saatnya
seluruh program, kebijakan, putusan, sampai
dengan rekomendasi yang dikeluarkan lembaga
ini harus berorientasi konsumen. Sudah saatnya
KPPU merubah hegemoni pemikiran ‘hanya
demi persaingan usaha’ dengan tidak melupakan
konsumen yang terkena dampak dari perilaku
anti persaingan.
Ke depan, ujian penegakan hukum persaingan
yang berorientasi kepada konsumen akan terus
bertambah. Ini artinya manfaat KPPU harus
semakin dirasakan oleh konsumen. Kerugian
konsumen juga perlu dipertimbangkan, tidak
hanya konsumen yang menggunakan barang
atau jasa untuk kepentingan pribadi, namun juga
bagi konsumen yang terdapat dalam pasar yang
terkena dampak turunan (derivasi) dari perilaku
anti persaingan.
Semua demi kepentingan masyarakat,
kepentingan konsumen.
Salam dan mari berpikir merdeka.

Selamat membaca!

LIPUTAN KHUSUS

KONSUMEN DAN
PERSAINGAN USAHA

Sejumlah anak bermain sepakbola di area pembangunan
Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2)-iniliah.com

4

Kompetisi - Edisi 47 Tahun 2014

LIPUTAN KHUSUS

P

ertengahan tahun
ini, satu hal telah
mengsentil kami
karena kami belum
dapat memberikan jawaban
yang memuaskan mereka. Ini
terjadi ketika salah satu Badan
Usaha Milik Negara di jalan
tol meresmikan terhubungnya

jalan outer ring road yang
mengubungkan Pondok Indah
dengan Ciledug, suatu
pembangunan yang hampir tidak
pernah terselesaikan. Berbagai
penyesuaian dilakukan untuk
memfasilitasi terhubungnya
seluruh jalan tol di Jakarta. Salah
satunya dengan menetapkan
satu tarif bagi konsumen jalan tol
yang masuk dari pintu tol Pondok
Ranji (Bintaro) menuju Jakarta.
Tarif tersebut mencakup tarif
tol Jakarta-Serpong dan Jakarta
Outer Ring Road (JORR). Untuk
menyesuaikan, pintu keluar Bintaro
di tol Jakarta-Serpong, yang
merupakan akses menuju Plaza
Bintaro dan sekitarnya ditutup.
Konsumen yang hendak ke daerah
tersebut, harus keluar di pintu
keluar sebelumnya dan melewati
Bintaro sektor 7.
Akibatnya, jalanan yang
dulu cukup lengang, sekarang
kemacetan mengular di kawasan
perumahan menengah atas
tersebut. Selain itu, konsumen
yang masuk dari Pondok Ranji
dan keluar di Tanah Kusir (dulu
sebelum pembayaran tol di Pondok
Indah), yang biasanya hanya
membayar biaya tol JakartaSerpong, sekarang harus terbebani
biaya tol JORR. Permasalahan
ini menjadi perhatian serius
oleh komunitas Bintaro dan
sekitarnya. Pengelola jalan tol
dinilai tidak memperhatikan
kepentingan konsumen jalan tol.
Komunitas tersebut mencoba
bertemu dengan Badan Pengatur
Jalan Tol, regulator jalan tol
yang bertanggung jawab atas

manajemen jalan tol. Namun,
upaya mereka tidak membuahkan
hasil. Konsumen tetap merasa
dirugikan oleh pemilik tunggal
(monopolis) jalan tol tersebut.
Kenyataan ini memberikan
tanda tanya besar bagi kita,
apakah konsumen hanya sebagai
price taker atau penerima harga?
Persaingan usaha yang berujung
pada memposisikan konsumen
sebagai price maker tidak berjalan.
Konsumen merasa dirugikan,
namun tidak ada lembaga
yang mampu memberikan atau
memfasilitasi solusinya. Lalu,
kenapa bukan KPPU? Apakah
permasalahan tersebut tidak
termasuk isu persaingan usaha?
KPPU saat ini merupakan
lembaga yang dibentuk undangundang persaingan usaha. Tujuan
utama yang digotong adalah
kesejahteraan masyarakat, dalam
artian sempit, kesejahteraan
konsumen. Walaupun tujuan
akhir dari kebijakan persaingan
dan kebijakan perlindungan
konsumen cenderung sama,
dalam implementasi di Indonesia,
dua kebijakan ini dilaksanakan
secara terpisah. Dua kebijakan
ini dilahirkan bersamaan di tahun
1999, bahkan penomoran undangundangnya pun berdekatan.
Kebijakan persaingan dilandasi
UU No. 5/1999, sedang kebijakan
perlindungan konsumen oleh
UU No. 8/1999. Implementasi
perlindungan konsumen diberikan
ke Badan Perlindungan Konsumen
Nasional (BPKN).
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Sebenarnya hubungan antar
kedua kebijakan ini sangatlah
jelas. Tujuan kebijakan persaingan
adalah untuk mempromosikan
persaingan usaha sehat sebagai
alat untuk mencapai alokasi
sumber daya yang efisien,
dan pada akhirnya mampu
memberikan pilihan dan harga
terbaik, serta pasokan yang
cukup ke konsumen. Di lain sisi,
kebijakan perlindungan konsumen
berfokus pada mempromosikan
kesejahteraan konsumen melalui
penetapan standar kualitas
dan keamanan minimal untuk
setiap barang dan jasa, dan
pembentukan mekanisme bagi
keluhan konsumen. Jadi antara
kebijakan persaingan dan
kebijakan perlindungan konsumen,
perbedaannya hanya terletak pada
cara tiap-tiap kebijakan menuju
kesejahteraan konsumen.
Lebih lanjut, Organisation
for Economic Cooperation and
Development (OECD), suatu
organisasi ekonomi dunia,
menjelaskan bahwa kebijakan
persaingan mendekati pasar
pada sisi pasokan (supply),
dengan tujuan pemberian pilihan
yang luas atas barang atau
jasa dengan harga yang rendah
(terbaik). Ini dilakukan melalui
upaya pencegahan perilaku yang
bertentangan dengan persaingan,
seperti kartel, penyalahgunaan
posisi dominan, dan penggabungan
usaha yang merugikan persaingan
di pasar. Kebijakan konsumen,
mendekati pasar pada sisi
permintaan (demand), yakni
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melalui pemberian jaminan
kepada konsumen agar ia mampu
menganalisa/membandingkan
berbagai pilihan yang disediakan
persaingan sehat, secara cerdas
dan efisien. Jadi, ia fokus pada
mengidentifikasi informasi
yang asimetrik antara penjual
dan pembeli, iklan palsu atau
menyesatkan, dan istilah dalam
kontrak yang tidak pantas atau
tidak dapat dipahami.
Karena kedua kebijakan
ini saling melengkapi dan
saling mempengaruhi, maka
implementasi yang kurang efektif
pada satu sisi akan berdampak
pada pencapaian tujuan bersama.
Tidak efektifnya implementasi
hukum persaingan akan membuat
pelaku bisnis menetapkan
spesifikasi kualitas dan harga yang
seenaknya, karena konsumen
tidak memiliki pilihan untuk tidak
menggunakan produk tersebut.
Implementasi perlindungan
konsumen yang tidak efektif akan
mengakibatkan pelaku usaha
akan berbuat tidak jujur untuk
meningkatkan pasarnya (misalnya,
dengan memberikan informasi
yang salah kepada konsumen atau
memberikan syarat perdagangan
yang tidak menguntungkan).
Banyak Negara menyatukan
rezim persiangan usaha dengan
perlindungan konsumennya. Tapi
tidak di Indonesia, kita memiliki
dua rezim yang berbeda dan
terpisah satu sama lainnya. Dua
lembaga yang mewadahi juga
belum melakukan kerja sama

formal untuk meningkatkan
komitmen mereka dalam
mensejahterakan konsumen.
KPPU saat ini tidak memiliki
kewenangan untuk menindak
pelaku usaha yang menyampaikan
informasi yang salah kepada
konsumen. Iklan sebagai strategi
untuk meningkatkan penjualan
dan pangsa pasar pelaku usaha
juga dapat menyesatkan. Jadi,
tidak tertutup kemungkinan iklan
menyampaikan informasi salah,
hanya untuk menguntungkan
mereka. Pangsa pasar mereka
yang tinggi diperoleh dengan
perbuatan yang tidak jujur.
Seharusnya terdapat pemahaman
bersama bahwa, iklan maupun
kontrak yang dibuat pelaku usaha
adalah alat bagi pelaku usaha
untuk memenangkan persaingan,
sehingga pelanggaran atas itu
dapat merupakan isu persaingan
usaha. Jangan lupa bahwa, salah
satu definisi persaingan usaha
tidak sehat yang dianut undangundang persaingan usaha adalah,
persaingan antar pelaku usaha
dalam menjalankan kegiatan
bisnisnya dengan cara tidak jujur.
Sayangnya hal ini belum
mendapat perhatian khusus.
Akibatnya, keseimbangan antar
kebijakan persaingan usaha
dan kebijakan perlindungan
konsumen belum terhamoniskan.
Upaya untuk mensejahterakan
konsumen atau masyarakat
sebagai konsumen, belum
terlaksana secara optimal. Semoga
permasalahan ini mendapat
perhatian bagi kita semua.[]
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DAVID ML TOBING
Komisioner BPKN

KONSUMEN LEMAH
HARUS DILINDUNGI

P

erlindungan terhadap
konsumen tidak memilih
kelas sosial tertentu,
bahkan perlindungan
konsumen seharusnya lebih
memperhatikan kelas sosial yang
paling lemah, semakin lemah
konsumen dari kelas sosial
tertentu, itulah yang harus lebih
lindungi, demikian dikatakan
David Tobing Komisioner Badan

detik.com

Perlindungan Konsumen Nasional
(BPKN) di kantor Kementerian
Perdagangan RI ketika bertemu
dengan Majalah Kompetisi KPPU.

(desa maupun kota), sehingga
berdasarkan tingkat kebutuhan
maka kebutuhan konsumen satu
dengan yang lain itu berbeda beda.

Konsumen di Indonesia,
menurut David Tobing identik
atau sama dengan struktur sosial
masyarakat Indonesia dengan
beragam kelas sosial tertentu, baik
pendidikan, usia, tempat tinggal

Pertama, konsumen dilihat
dari kemampuan daya beli serta
pengetahuan dalam membeli
produk, “ada juga konsumen
yang mempunyai pengetahuan
yang biasa saja terhadap produk,
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blaw-binus6.blogspot.com

tetapi dengan keuangan yang pas
pasan, sehingga ketika membeli
produk bisa memilih, tetapi juga
konsumen belum tentu membeli
produk dengan kualitas yang baik,
jadi memilih diantara yang tidak
baik” kata David.
Kedua, ada konsumen yang
mempunyai kemampuan keuangan
lebih, dengan pengetahuan produk
yang lebih, sehingga mempunyai
kemampuan untuk memilih
mana yang produk yang baik bagi
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kesehatan, juga sesuai dengan
kemampuan, “nah kira kira itu
profil konsumen kita dilihat dari
berbagai segi, dari segi usia,
pendidikan, kemampuan sosial dan
ekonomi,”ungkapnya.
Profil Perlindungan Konsumen
Konsumen menjadi korban
paling rentan dari produk yang
dijual oleh pelaku usaha, untuk
itu perlu ada upaya perlindungan
terhadap konsumen, terkait

dengan perlindungan terhadap
konsumen secara umum berlaku
terhadap semua kelas sosial,
baik itu kelas sosial bawah,
sedang, menengah, maupun
tinggi. “Konsumen kelas bawah,
baik secara ekonomi maupun
pendidikan seharusnya mendapat
perlindungan yang lebih
besar,”jelas David.
Menurut David, perlindungan
pertama seharusnya dilakukan
oleh pelaku usaha dengan

LIPUTAN KHUSUS

keuntungan semata, pelaku
usaha akan mengurangi mutu
dari produknya, atau bahkan
berdampak kurang baik bagi
konsumen.
“Untuk itulah dalam rangka
menjaga konsumen, pemerintah
masuk melalui regulasi tentang
produk maupun regulasi mengenai
pelaku usaha itu sendiri, ketika
pelaku usaha menjalankan
usaha harus memenuhi syarat
tertentu, ketika pelaku usaha ingin
memproduksi produk tertentu,
pelaku usaha harus memenuhi
standar produk tersebut”
ungkapnya.

membuat produk yang baik,
menjamin keselamatan, keamanan,
kesehatan dan lingkungan hidup,
kemudian produk juga harus sesuai
dengan standar, jadi pelaku usaha
ketika membuat produk harus
sesuai dengan standar SNI wajib
maupun SNI Sukarela.
David mengatakan perlindungan
pertama konsumen itu harus
dimulai dari pelaku usaha,
meskipun pada akhirnya si pelaku
usaha hanya berfikir mencari

David menjelaskan dalam
upaya melelakukan perlindungan
terhadap konsumen, perlindungan
pertama harus dimulai dari pelaku
usaha dengan meningkatkan
produk yang baik dan berkualitas,
kedua perlindungan dilakukan juga
oleh pemerintah dengan membuat
regulasi dan perundang-undangan,
dan ketiga, perlindungan
konsumen juga dilakukan
oleh lembaga perlindungan
konsumen yang diamanatkan UU
Perlindungan konsumen.
Seperti contoh lembaga
lembaga perlindungan konsumen
yang melakukan perlindungan
khusus seperti YLKI yang bertugas
mengadvokasi dan mensosialisasi
aturan maupun produk produk baik
mengadvokasi konsumen apabila
dia mengalami kerugian, maupun
ketika memanfaatkan barang atau
menggunakan jasa.

Jenis Pengaduan Konsumen
Dalam kaitan dengan jenis
pengaduan yang dilakukan oleh
konsumen, David menjelaskan
ada beberapa jenis barang yang
menjadi kebutuhan konsumen
untuk dikonsumsi sekali langsung
habis, seperti makanan dan
minuman (Mamin) untuk
konsumsi sehari-hari, selain itu,
lanjut David ada barang barang
selain konsumsi (mamin) seperti
peralatan peralatan elektronik,
serta konsumsi jasa.
Dalam hal pengaduan
konsumen, menurut David
hampir sama semua pengaduan
konsumen, baik yang berupa
barang maupun jasa, “tetapi
yang paling banyak pengaduan
ke lembaga perlindungan adalah
layanan jasa perbankan dan
pembiayaan, karena layanan ini
yang memang bersifat kontinu,
karena tidak sekali beli langsung
habis” jelas David. Ketika berlaku
kontinu ada beberapa perlakukan
pelaku usaha yang tidak sesuai
dengan harapan konsumen.
Sebagai contoh, ekpektasi
konsumen ketika menggunakan
jasa tertentu sangat tinggi
karena iklan yang ditayangkan
di media sangat gencar. Tetapi
kenyatannya, iklan tidak sesuai
dengan yang dijanjikan, karena
pelaku usahanya menjanjikan
diluar kemampuannya. “Atau janji
janji yang tidak pasti itu yang
kemungkinan terjadi, kemudian
juga ada pelanggaran aturan oleh
pelaku usaha yang melanggar
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ketentuan yang merugikan
konsumen secara sepihak seperti
tarif dan sebagainya” kata David.
Hukum Perlindungan Konsumen
Berbagai kendala kerap
dihadapi dalam mewujudkan
hukum perlindungan konsumen,
terutama aspek kesadaran hukum
konsumen cenderung menghindar
dari konflik dan berfikir “hitunghitungan, sehingga dibutuhkan
kesadaran kolektif dari pelaku
usaha,pemerintah, dan masyarakat
untuk mengawasi secara bersama
sama.
David berpendapat yang
perlu ditekankan adalah aspek
pengawasan terhadap konsumen
yang cenderung “nrimo”,
menghindar dari konflik dan
perseteruan dengan pelaku usaha,
atau tidak mau repot berurusan
dengan pengadilan, tidak
adanya pengaduan masyarakat
(konsumen) ke lembaga sengketa
atau lembaga pengawas,
sehingga tidak ada tindakan atau
pengawasan atas pengaduan
tersebut, ujarnya.
Padahal lanjut David
seharusnya pengawas bertindak
tanpa ada pengaduan dari
konsumen, keadaan ini memang
belum maksimal, mengingat
lembaga perlindungan konsumen
melakukan pengawasan atau
tindakan kecuali terhadap barang
barang yang standar seperti
manual book, dan sebagainya,
diluar itu mengawasi atau
bertindak berdasarkan pengaduan
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atau laporan dari konsumen.
Sementara terkait kerjasama
antar lembaga perlindungan
konsumen, menurut David
sudah ada kerjasama berupa
“MoU” dengan beberapa
instansi, misalnya di kementerian
perdagangan (Kemdag) dengan
badan pengawasan barang dan
jasa (BPOM) dalam kaitan dengan
pengawasan terhadap produk
obat dan makanan dari proses
produksi sampai pasar. Kemudian
kerjasama kemdag dengan
kementerian pertanian (Kemtan)
terutama terhadap produk dari
bahan pertanian.
David berharap perlu digiatkan
kembali aspek pengawasan
terhadap perlindungan konsumen
di Indonesia, mengapa, melihat
dari kesadaran hukum konsumen
di Indonesia dalam merespons
persoalan pengaduan konsumen
masih sangat lambat, dan
cenderung bersifat individual
tidak bertindak kolektif,
“sementara gerakan konsumen
harusnya bersifat kolektif, tidak
individualistik” ungkapnya.
Perlindungan terhadap
konsumen bisa juga dimulai
dari pelaku usaha dan saat ini
banyak pelaku usaha yang mulai
membangun kesadaran dengan
membuka komunikasi dengan
konsumen, seperti perusahaan
perusahaan atau produk yang
mencantumkan no kontak
pelayanan konsumen atau call
centre. “Ini merupakan bentuk
kesadaran pelaku usaha membuka

diri terhadap keluhan konsumen”
katanya.
Tetapi ketika keluhan keluhan
konsumen terhadap pelaku
usaha tidak terselesaikan, maka
langkah berikutnya masuk ke
wilayah sengketa yang akan
menguras waktu dan pikiran,
sebab mekanisme sengketa yang
ditangani oleh lembaga Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) yang berujung di
Mahkamah Agung dapat memakan
waktu 2 tahun, “padahal untuk
sengketa konsumen seharusnya
diselesaikan dalam beberapa
minggu” jelasnya.
Sinergitas Lembaga Perlindungan
Konsumen
Dalam menangani persoalan
perlindungan konsumen, di
Indonesia ada beberapa lembaga

LIPUTAN KHUSUS

perlindungan konsumen yang
dapat melakukan sinergitas dan
harmonisasi dalam menjalankan
tugasnya. Seperti Otoritas Jasa
keuangan (OJK) yang bertugas
melindungan konsumen di jasa
keuangan dan perbankan, KPI,
yang melindungi konsumen di
bidang penyiaran, atau BPOM,
yang melindungi konsumen dari
produk obat-obatan dan makanan.
David berpendapat perlu ada
koordinasi antar lembaga lembaga
perlindungan konsumen tersebut
tetapi idealnya harus dibawah
Kementerian Perekonomian
(kemen perek), saat ini hanya ada
MoU pengawasan antar lembaga
perlindungan konsumen diantara
beberapa lembaga kementerian
saja.
Sementara itu antara kebijakan
persaingan dan kebijakan

konsumen memiliki keterkaitan
yang sangat baik, misalnya
selama ini seperti KPPU
mengawasi persaingan tidak sehat
dengan tujuan selain menciptakan
iklim persaingan sehat diantara
pelaku usaha, itu juga nanti akan
berdampak kepada konsumen,
“meskipun memang terkadang
ada suatu pendapat ketika pelaku
usaha bersaing malah konsumen
bisa diuntungkan” katanya.

tidak sehat sangat berguna untuk
konsumen, ketika pelaku pelaku
usaha bersaing sehat” katanya.

David mencontohkan ketika
ada pelaku usaha yang berani jual
rugi secara UU Persaingan Usaha
itu dilarang tetapi satu sisi bagi
konsumen itu menguntungkan,
tetapi pada aspek lain kita bisa
lihat ketika pelaku usaha jual
rugi pasti ada yang dikorbaakan,
kemungkinan itu akan merugikan
konsumen, “olehnya pengawasan
terhadap anti monopoli persaingan

“Tetapi ketika KPPU melakukan
tindakan pro justisia, misalnya
tidak boleh ada praktik kartel
sehingga itu bisa menentukan
harga tentu konsumen dirugikan,
ketika semua harga sama mestinya
ada yang lebih murah itulah
pentingnya sinergi antara kedua
lembaga ini” jelasnya.

Dalam kaitan dengan
perlindungan terhadap konsumen,
David berharap perlu ada
kordinasi antar dua instansi BPKN
dan KPPU, memang BPKN,
menurutnya tidak bisa melakukan
tindakan eksekusi atau pro justisia
seperti yang dilakukan oleh KPPU.

David mengingatkan di luar
negeri seperti negara Australia
antara kebijakan persaingan dan
kebijakan konsumen dibawah satu
payung perundang undangan.
UU persaingan usaha dan UU
konsumen berada dalam satu UU,
di Indonesia saja UU persaingan
usaha dan UU Konsumen berbeda,
kalau UU persaingan usaha,
UU No 5 Tahun 1999 dan UU
Konsumen, UU No 8 Tahun 1999.
David mengakui selama ini
koordinasi BKPN dan KPPU sudah
sangat baik dilakukan, tentunya
harus lebih ditingkatkan lagi di
kemudian hari agar tindakan
penghukuman atau pengawasan
yang dilakukan KPPU akan
bertampak bagi kepentingan
konsumen” ungkapnya.[]

antaranews.com
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PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN
KONSUMEN MASIH
LEMAH

U

ndang – Undang
Perlindungan
Konsumen (UUPK)
bisa diibaratkan
oase di padang pasir yang selalu
ditunggu-tunggu oleh konsumen.
Sama seperti UU No. 5 Tahun
1999, UUPK lahir pasca reformasi
dimana gerakan ini bertujuan
mengembalikan hak-hak konsumen
yang selama ini dirampas pelaku
usaha nakal.
Kenyataannya, perlindungan
konsumen jalan di tempat.
Lembaga – lembaga yang dibentukk
negara seperti Badan Perlindungan
n
Konsumen Nasional (BPKN),
Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) dan Lembaga
a
Perlindungan Konsumen Swadaya
pu
Masyarakat (LPKSM) tidak mampu
berjalan seiring. Pada akhirnya,
konsumen terlantar, pengaduan
mangkrak di proses pencatatan,
kasus tidak terselesaikan.
Ketua Lembaga Konsumen
Yogyakarta (LKY), Saktya Rini

Hastuti, berpendapat sekarang
ini bisa dikatakan perlindungan
konsumen di Indonesia masih
sangat jauh dari yang diharapkan.
Di semua sektor, perlindungan
konsumen masih lemah.
Baik sektor barang dan jasa,
perlindungan konsumen masih
rendah. Negara (pemerintah)
dan pelaku usaha, sama-sama

tidak melakukan perlindungan
konsumen.
Di struktur pemerintahan,
perlindungan konsumen ada di
bawah Kementerian Perdagangan,
namun realitanya program
perlindungan konsumen yang
dilakukan belum optimal.
Sementara itu, BPKN, badan
yang memiliki tugas memberikan
masukan kepada Presiden tidak
ba
banyak
memiliki pengaruh.
Ko
Kontribusinya
bahkan jauh di
ba
bawah
Komnas HAM atau Komnas
Pe
Perempuan.
Sementara itu, BPSK yang
w
wilayah
kerjanya di Dati II,
se
setingkat
Kabupaten, tidak
m
mendapatkan
dukungan penuh
da pemerintah daerah. Kebijakan
dari
pe
penganggarannya
bahkan sangat
tid manusiawi. “Sampai muncul
tidak
ist
istilah,
ada BPSK gemuk dan
B
BPSK
kurus,” ujarnya.
Menurut Saktya, bisa jadi
ke
kendala
penegakan hukum
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perlindungan konsumen adalah
karena structure of law yang masih
berorientasi pada pelaku usaha.
UUPK masing jarang digunakan
sebagai landasan hukum di
pengadilan. Bahkan penegak
hukum banyak yang belum paham
UUPK.
Kendala lain, pengaruh
globalisasi perdagagan akan
mempersulit penerapan UUPK
jika produsennya jauh di luar
Indonesia. Belum lagi content of
law UPPK sendiri masih banyak
bolong-bolongnya. Small claim
court UPPK juga masih belum bisa
diterapkan, padahal harapannya
penyelesaian sengketa konsumen
bisa cepat ditangani. Saat ini,
kasus sengketa konsumen masih
perlu waktu lama menyelesaikan.
Bahkan untuk kasus-kasus
perumahan, bisa memakan waktu
bertahun-tahun.
Dari sisi konsumen,
masyarakat seringkali tidak mau
mempersoalkan kasus kerugian
konsumen yang dialaminya, artinya
kesadaran kritisnya masih rendah.
“Ini yang saya sebut culture of
law masyarakat Indonesia masih
rendah,” ungkapnya.
Di sisi law enforcement, fungsi
dari UU No. 5 Tahun 1999 dan
UU No. 8 Tahun 1999 terhadap
perlindungan konsumen masih
belum seperti yang diharapkan.
Dari sisi content of law-nya,
kedua UU sebenarnya sudah bisa
melindungi konsumen, dan juga
melindungi produsen. Tapi dari
sisi stucture of law dan culture
of law, UU ini belum bisa banyak
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berfungsi untuk melindungi
konsumen. “Kedua peraturan
perundangan ini terbit hampir
bersamaan, misinya juga jelas,
melindungi masyarakat, namun
implementasi di lapangan jelas
masih sangat minim,” ujar Saktya.
Saktya berpendapat, saat
ini lembaga yang menangani
kasus-kasus sengketa konsumen
ia ibaratkan seperti pemadam
kebakaran di savana. Hanya
mematikan percik-percik yang
timbul tanpa bisa menyelesaikan
persoalan mendasar kenapa timbul
percik tersebut.
Sementara itu, sekarang ini
pemberdayaan untuk pelaku usaha
memperoleh dana yang besar,
sedangkan pemberdayaan untuk
konsumen sangat sangat kecil,
bahkan terlalu kecil dibanding
dengan dana pemberdayaan
pelaku usaha.
“Yogyakarta misalnya, dana
pemberdayaan konsumen
ini hanya berkisar 2% saja
dari keseluruhan dana di
Disperindagkop Propinsi DIY. Ini
menunjukkan ketidakseriusan
pemerintah dalam hal
perlindungan konsumen,” ungkap
Saktya menanggapi kebijakan
penganggaran pemerintah daerah.

Konsumen Harus Cerdas!
Tidak dapat dipungkiri, saat
ini konsumen terbagi dalam tiga
klasifikasi. Pertama, konsumen
yang tidak paham akan hak-

haknya sebagai konsumen.
Konsumen jenis ini melihat, bahwa
kejadian yang menimpanya adalah
semata karena kesalahannya
sendiri. Sehingga konsumen
menerima saja kerugian tersebut
dan menjadi pihak yang
menanggung sendiri kerugian yang
ada.
Kedua, konsumen yang
sebenarnya sudah paham pada
hak-haknya, namun enggan
untuk melangkah lebih jauh
ketika dirugikan oleh pelaku
usaha. Hal ini biasanya terjadi
karena konsumen tidak mau
memperkarakan dan khawatir jika
akan mengeluarkan biaya besar
jika memprosesnya.
Ketiga, konsumen yang paham
pada haknya dan memperjuangkan
hak-haknya ketika dia mengalami
pelanggaran hak konsumen. Ini
adalah konsumen yang “sudah
berdaya”. Konsumen seperti ini
biasanya akan mengikuti alur
penyelesaian kasus sengketa
konsumen yang ia hadapi dan
berani bernegosiasi dengan pelaku
usaha.
Dari ketiga klasifikasi tersebut,
selayaknya saat ini konsumen ada
di posisi terakhir, yakni cerdas dan
kritis terhadap kerugian konsumen
yang dialami.
Sama seperti UU No. 5 Tahun
1999, sudah saatnya dilakukan
revisi terhadap UU No. 8 Tahun
1999. Tujuannya jelas, untuk
kesejahteraan dan kenyamanan
konsumen (masyarakat) dan
pelaku usaha. []

LAPORAN UTAMA

WAKIL KETUA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA SURAKARTA
BAMBANG ARY WIBOWO

TIDAK SEMUA KONSUMEN
ITU BENAR DAN TIDAK
SEMUA PELAKU USAHA
ITU SALAH

B

anyak anggapan UU
No. 5 Tahun 1999 tidak
memperhatikan aspek
perlindungan konsumen,
karena semata fokus pada pelanggaran
yang tercantum di undang-undang.
Padahal, pandangan seperti ini jelas
keliru, karena konsumen adalah pihak
utama yang tentu dilindungi oleh
UU No. 5 Tahun 1999. Wakil Ketua
BPSK Solo, Bambang Ary mengatakan
penegakan hukum perlindungan
konsumen adalah satu kesatuan. KPPU
dan Kementerian Perdagangan adalah
aktor penting yang seharusnya mau
dan mampu mengayomi konsumen.
Persoalan perlindungan konsumen
tidak melulu tentang klausula baku.
“Konsumen juga harus cerdas,
pintar, tidak bisa selalu menyalahkan
pelaku usaha,” katanya. Didampingi
Kepala Sekretariat BPSK Solo, Tuti
Budi Rahayu, Bambang Ary Wibowo
menjawab pertanyaan Nanang dan
Octavini dari Kompetisi, 24 Desember
lalu, di kantornya.
Kompetisi - Edisi 47 Tahun 2014
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Apa benar perlindungan
konsumen berada di kondisi
mengkhawatirkan?
Bicara perlindungan konsumen,
menurut Saya masih sangat jauh
dari harapan. Karena terbukti
pemahaman masyarakat tentang
perlindungan konsumen di
Indonesia itu masih di bawah
50%. Dari 542 daerah otonomi,
34 provinsi dan sisanya yang
memiliki badan seperti BPSK
itu baru 125 badan yang ada
di kabupaten. Dari 125, yang
memiliki anggota BPSK seperti
saya, dan punya secretariat baru
ada 71. Dari 71, yang punya
kantor dan bekerja memberikan
laporan ke menteri hanya sekitar
60-an yang aktif. Jadi jelas, dong,
perlindungan konsumen masih
jauh dari harapan.
Bagaimana hal ini bisa terjadi,
bukankah UUPK termasuk produk
peraturan yang sudah cukup lama
gaungnya?
Hukum perlindungan konsumen
di negara ini itu masih abu-abu,
mas! Kenapa saya katakana abuabu? Banyak sekali peraturan
perundangan baru yang dibuat
tanpa memperhatikan UUPK
sebagai pertimbangan hukumnya.
Artinya, setelah undang-undang
baru itu dibuat, akhirnya
bertubrukan dengan UUPK. Wong,
perda saja di Solo ini banyak yang
tidak menggunakan UUPK sebagai
pertimbangan hukumnya.
Pada sektor atau konsentrasi
pasar mana, keluhan konsumen
paling banyak diidentifikasi?
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Bentuk keluhan seperti apa yang
sering terjadi?
Soal multifinance, ini juga
banyak, salah satunya penarikan
kendaraan bermotor karena ada
jeda pembayara (leasing), belum
lagi soal kartu kredit (pada 2014
BPSK mencatat menangani 4
kasus kartu kredit). Ada juga soal
perumahan karena fasum tidak
ada, tanah adalah tanah sengketa,
sertifikat tanah yang tidak segera
diberikan, dsb.
Apa kendala penegakan hukum
perlindungan konsumen sekarang
ini?
Pemerintah itu sekarang
orientasinya hanya ke pelaku
usaha. Mana ada program
kerja dari kementerian atau
pemerintah daerah yang menyasar
ke konsumen? Saya rasa tidak
ada. Lalu bagaimana kalau yang
mau dilindungi itu konsumen
tapi program dibuatnya untuk
pelaku usaha? Belum lagi
persoalan konsumen yang tidak
tahu atau tidak mau tahu karena
menganggap tidak mau ribet
dengan urusan ini itu.
Bagaimana dengan etika bisnis
pelaku usaha yang sering
berhadapan dengan BPSK?
Memperbaiki etika bisnis
pelaku usaha itu jelas perlu,
sehingga para pelaku usaha itu
menjalankan usahanya dengan
prinsip-prinsip good corporate
governance. Sekarang ini jelas,
etika bisnis pelaku usaha juga
mengkhawatirkan. Coba lihat

klausula baku, tulisannya kecilkecil, sudah gitu berapa lembar
halaman yang seharusnya
konsumen tahu dan konsumen
baca tapi tidak pernah dilakukan.
Bagaimana posisi UU No. 8
Tahun 1999 saat ini? Perlu
amandemenkah?
Soal amandemen, saya kok
merasa belum cocok, ya. Tim yang
dibentuk Kemendag itu, khan,
tidak tahu bagaimana kondisi
di lapangan. Mereka jelas tidak
mewakili kami yang di lapangan
ini. Betul, mereka itu pakar, tapi
mereka itu pakar text book, bukan
pakar lapangan. Berapa, sih,
nilai UU perlindungan konsumen
ini bagi anggota dewan? Kapan
mau dimasukkan Prolegnas?
Pasti UU ini akan kalah dengan
UU MD3, yang nilainya lebih
menguntungkan.
KPPU dan perlindungan
konsumen, bagaimana Bapak
melihatnya?
Kalau saya lihat, penegakan
hukum perlindungan konsumen
yang ada di peraturan
perundangan KPPU masih jauh,
belum bisa bersinergi dengan
UU No. 8 Tahun 1999. Putusanputusan KPPU cenderung fokus
pada analisis pelanggaran
ketentuan dalam UU Persaingan
Usaha dan dampak dari perilaku
usaha yang mengakibatkan
monopoli atau persaingan usaha
tidak sehat. “Jadi, ya, terpaksa
saya sentil, masih jauh dari
harapan!”[]
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KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA SURAKARTA
TUTI BUDI RAHAYU

2015, TIDAK ADA ANGGARAN UNTUK
KONSUMEN!

B

erbeda dengan pegawai
negeri lain yang identik
dengan seragam
khusus, Tuti Budi
Rahayu memilih mengenakan
setelah atasan putih dipadu
celana panjang hitam. Pegawai
negeri yang sebentar lagi pensiun
Februari 2015 ini beralasan,
baju juga merupakan tanda
keberpihakan dan kedekatan BPSK
kepada konsumen. Menurutnya,
di mata masyarakat, seragam
PNS masih dianggap sosok yang
gemar mencatut ongkos perkara
konsumen. “Saya Kristen dan saya
belajar hukum perbankan syariah.
Semua ini demi konsumen,”
katanya menanggapi pertanyaan
soal sengketa antara nasabah
dan bank syariah. Tim Kompetisi,
Nanang dan Octavini, beruntung
melihat langsung konsumen yang
sedang mengadu tentang tagihan
kartu kredit, 24 Desember lalu di
kantor BPSK.
Apa benar BPSK tidak akan ada
anggaran di 2015?
Sekarang ini, kalau pemerintah
tidak mendukung, jelas BPSK
tidak bisa jalan. 2015, BSPK
tidak memperoleh dana dari
APBD. Sejak 2014 saja kita
sudah banyak polemik. BPSK ini,
khan, anggotanya dilantik oleh

menteri, bertanggungjawabnya
juga ke menteri. Dananya memang
dicantolkan ke Disperindag, tapi
bukan karena itu BPSK dibawah
kedinasan.
Seperti apa profil konsumen yang
banyak mengadu ke BPSK?
Kadang pengadu itu datang ke
BPSK buktinya minim, maunya
macam-macam. Padahal, di luar
sana para lawyer itu khan pinterpinter. Sekali mereka mendapatkan
celah, kami tida bisa berbuat
apa-apa. UUPK sendiri masih
banyak kelemahannya.
Pada kondisi apa kasus
sengketa konsumen bisa
dikatakan sukses?
Dikatakan sukses
saat sengketa konsumen
dengan pelaku usaha
adalah saat eksekusi.
Eksekusi disini artinya ada
win-win solution. Kalau
konsumen salah ya kita beri
pembinaan. Sebisa mungkin
kedua belah pihak memperoleh
benefit yang sama, karena
ini esensi UU perlindungan
konsumen. Selain itu, saya
juga harus bisa memberikan
pemahaman hak dan kewajiban
konsumen itu seperti apa.

LAPORAN UTAMA

Sebelum terjadi sengketa, apa
upaya yang selama ini dilakukan
BPSK untuk mengadvokasi
konsumen?
Begini, tupoksi BPSK itu hanya
tiga. Pengaduan konsultasi,
penyelesaian sengketa dan
pengawasan klausula baku.
Ranah BPSK itu non-litigasi.
Artinya, penyelesaian sengketanya
tergantung pada proses beracara
maupun amar dari putusan majelis
BPSK, yaitu ada tidaknya kemauan
dan itikad baik dari konsumen dan
pelaku usaha untuk menyelesaikan
sengketa yang terjadi.
Bagaimana kondisi Sekretarit
BPSK saat ini?
Untuk menegakkan hukum
perlindungan konsumen, disini
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ga mungkin bisa paruh waktu,
harus benar-benar bisa melayani
masyarakat, karena tamu yang
datang tidak bisa diprediksi. Di
lembaga lain, sidang itu khan
biasanya ada anggarannya,
di kita ga ada. Untuk minum
konsumen atau saat sidang saja
kita-kita urunan, fotokopi juga
urunan. Kalau mau mengabdi ke
konsumen, di BPSK ini, siap-siap
jadi sukarelawan.
Sejauh apa dukungan pemerintah
daerah terhadap BPSK?
BPSK sudah melakukan riset
terhadap perda-perda yang
sekarang ini banyak diterbitkan
pemerintah daerah. Faktanya,
perda-perda yang jelas-jelas
ditujukan kepada masyarakat/
konsumen, tidak menggunakan

UUPK dalam pertimbangan
hukumnya. Padahal, jelas,
cantolan pertama perlindungan
konsumen itu, ya, UUPK. Jadi,
saya bisa katakan, pemerintah
daerah masih belum se-iman
dengan BPSK.
Bukankah Solo baru-baru ini
memperoleh predikat kota ramah
konsumen?
Memang, baru saja Solo
memperoleh predikat kota dengan
perlindungan konsumen yang
terbaik. Semua ini khan tentu
karena BPSK-nya, khan? Ironis
bukan? Seharusnya ada sinergi
antara BPSK dengan pemerintah
daerah, ini komitmen bersama. []
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DENDA MAKSIMAL ATAS PERJANJIAN
TERTUTUP ASURANSI KPR DI BRI

P

elaku pasar industri
asuransi dalam suatu
media mengungkapkan,
potensi kontribusi
bancassurance terhadap total
pendapatan premi asuransi
jiwa cukup besar. Data Asosiasi
Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)
mengatakan pada 2013, kontribusi
bancassurance terhadap total
pendapatan premi asuransi jiwa
mencapai 37,1% dari total premi
yang mencapai Rp 113,93 triliun.
Kontribusi terhadap perolehan
premi tersebut merupakan yang
kedua terbesar setelah pemasaran
produk asuransi jiwa melalui
jalur keagenan, Oleh karenanya,
bancassurance menawarkan
potensi besar bagi industri asuransi
jiwa di Indonesia. Karena ia
menunjukkan kombinasi antara
penetrasi asuransi yang rendah
dan penurunan tingkat suku bunga

memberi peluang pertumbuhan
signifikan di Indonesia.
Peluang bancassurance ini
sebaiknya diberikan seluas-luasnya
kepada pelaku usaha asuransi,
agar mereka dapat berkembang
dan memanfaatkan momentum
pertumbuhan tersebut. Di lain sisi,
konsumen juga akan diuntungkan
dengan keberadaan pilihan
asuransi. Pilihan inilah yang
mendorong pelaku usaha untuk
memberikan kualitas layanan
yang pro-konsumen. Namun hal
ini sepertinya sempat menjadi
kendala ketika kita berbicara
tentang produk asuransi yang
dikaitkan dengan pemberian Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) di Bank
Rakyat Indonesia (BRI).
Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) secara inisiatif
menemukan adanya pembatasan

pilihan konsumen atau nasabah
kredit pemilikan rumah di BRI
ketika mengajukan kreditnya.
Dalam proses tersebut, nasabah
tidak memiliki pilihan asuransi
jiwa lain, selain yang ditetapkan
oleh BRI. Produk asuransi jiwa
yang digunakan adalah produk
yang berasal dari konsorsium
antara BRINGIN dan HEKSA.
Nasabah tidak memiliki pilihan,
karena mereka diwajibkan untuk
membeli produk asuransi jiwa
untuk persetujuan KPRnya.
Memperhatikan fenomena
tersebut, KPPU berinisiasi untuk
melakukan investigasi lebih jauh.
Dalam proses investigasi dan
persidangan, KPPU menemukan
bahwa berdasarkan aturan yang
berlaku, nasabah diberikan
kebebasan dalam memilih produk
asuransi yang diwajibkan. Ini
dibuktikan oleh Surat Edaran
Kompetisi - Edisi 47 Tahun 2014
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Bank Indonesia No. 12/35/
DPNP tanggal 23 Desember
2010 (SEBI), yang menyatakan
bahwa, dalam kerjasama antara
bank dengan perusahaan asuransi
dalam rangka produk Bank, bank
harus mengakomodasi kebebasan
nasabah dalam memilih produk
asuransi yang diwajibkan. Untuk
itu, bank harus menawarkan
pilihan produk asuransi dimaksud
paling kurang dari 3 (tiga)
perusahaan asuransi mitra bank,
yang 1 (satu) diantaranya dapat
merupakan pihak terkait bank. Ini
menggarisbawahi bahwa, harus
ada pilihan bagi nasabah. Sesuatu
yang tidak dilakukan BRI dalam
kasus ini.
BRI hanya membentuk satu
konsorsium, yakni BRINGIN dan
HEKSA. Dalam implementasinya,
mereka secara bersama-sama
menutup pertanggungan/
mengcover asuransi jiwa
bagi debitur KPR BRI dengan
membagi suatu share resiko
sebesar 60% bagi BRINGIN
dan 40% bagi HEKSA. Untuk
itu, BRINGIN bertindak sebagai
Ketua Konsorsium dan HEKSA
sebagai Anggota Konsorsium.
Atas konsumen atau nasabah,
BRI terbukti menentukan terms
and conditions yang hanya bisa
dipenuhi oleh konsorsium asuransi
tersebut, dan juga terbukti
menciptakan upaya penolakan
atau penghambatan pelaku usaha
lain untuk melakukan kegiatan
usaha yang sama pada pasar
tersebut. Bagi konsumen, mereka
dirugikan karena tidak memiliki
alternatif pilihan penyedia asuransi
jiwa selain konsorsium tersebut.
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Memperhatikan berbagai
temuan di persidangan, akhirnya
Majelis KPPU menjatuhkan
sanksi denda kepada Bank Rakyat
Indonesia (BRI) sebesar Rp 25
miliar, PT. Asuransi Jiwa Bringin
Jiwa Sejahtera (BRINGIN)
sebesar Rp 19 miliar, dan PT.
Heksa Eka Life Insurance (HEKSA)
sebesar Rp 13 miliar. Ini sejalan
dengan kesimpulan KPPU yang
menyatakan bahwa ketiga
perusahaan tersebut, melanggar
pasal 15 (2) terkait tying-in
(pembelian berikat) dan pasal 19
(a) terkait hambatan masuk pasar
UU No.5 Tahun 1999. Putusan
tersebut disampaikan di Gedung
KPPU Jakarta pada 11 November
2014 oleh Majelis Komisi yang
terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Kamser
Lumbanradja, M.B.A.dan Dr.
Drs. Chandra Setiawan, M.M.,
Ph.D.sebagai anggota. Selain itu,
KPPU juga memerintahkan agar
BRI menghentikan kegiatan yang
menghalangi perusahaan asuransi
jiwa lainnya untuk melakukan
kegiatan usaha yang sama pada
pasar bersangkutan.
Lebih lanjut KPPU juga
menyarankan agar Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) untuk segera
memberikan sanksi atas bank
yang melanggar pelaksanaan Surat
Edaran Bank Indonesia No. 12/35/
DPNP tanggal 23 Desember 2010
Perihal Penerapan Manajemen
Resiko pada Bank yang Melakukan
Aktifitas Kerjasama Pemasaran
dengan Perusahaan Asuransi.
KPPU juga menyarankan OJK agar
pengaturan/pengawasan perbankan
hendaknya mempertimbangkan

prinsip-prinsip persaingan usaha
sehat sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat.
Para Terlapor tidak sependapat
dengan putusan KPPU, dan saat
ini tengah melakukan upaya
keberatan ke Pengadilan Negeri
atasnya. Apakah pada akhirnya
konsumen diuntungkan, atau
malah dirugikan? Kita tunggu hasil
keberatannya.

Keterangan Pasal:
Pasal 15(2)
“Pelaku usaha dilarang
membuat perjanjian dengan pihak
lain yang memuat persyaratan
bahwa pihak yang menerima
barang dan atau jasa tertentu
harus bersedia membeli barang
dan atau jasa lain dari pelaku
usaha pemasok.”
Pasal 19(a)
“Pelaku usaha dilarang
melakukan satu atau beberapa
kegiatan, baik sendiri maupun
bersama pelaku usaha lain,
yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak
sehat berupa: (a) menolak dan
atau menghalangi pelaku usaha
tertentu untuk melakukan kegiatan
usaha yang sama pada pasar
bersangkutan”

PENEGAKAN HUKUM

TENDER JALAN DI MINAHASA UTARA
TERBUKTI BERSEKONGKOL

D

alam suatu pengadaan
yang baik, dibutuhkan
keseimbangan antara
panitia pengadaan
yang memahami dan menjalankan
aturan pengadaan nasional, dan
peserta tender yang secara jujur
menjalankan proses yang ada.
Kelalaian atas implementasi aturan
pengadaan, dapat meningkatkan
insentif bagi peserta pengadaan
untuk berkolusi dan memenangkan
peserta pengadaan tertentu. Hal
itulah yang terjadi dalam perkara
yang diputus KPPU hari ini di
Makassar. Perkara dengan nomor
registrasi 09/KPPU-L/2014
tersebut, terkait Pelelangan Umum
untuk Pengadaan Jasa Konstruksi
pada 3 (tiga) Paket Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan
Pembangunan Jalan di Kabupaten
Minahasa Utara Propinsi Sulawesi
Utara di tahun 2011 dan 2012.
Dalam putusan atas perkara
yang dibacakan Majelis KPPU
pada tanggal 11 Desember 2014
ini, kelima pihak (Terlapor) yang
terlibat, dinyatakan secara sah
telah melakukan persekongkolan
tender dan melanggar pasal 22
UU No. 5/1999. Persekongkolan
tersebut dilaksanakan secara
horizontal (antar peserta
pengadaan), dan difasilitasi secara
vertikal (oleh panitia pengadaan).
Para pihak yang terlibat dalam
kasus ini meliputi PT Sarana
Gita Sentosa (SGS), PT Sinar
Terang Lestari (STL), PT Sinar

Karya Mega Persada (SKMP),
PT. Ericko Grant Dinarto (EGD),
dan Panitia Pengadaan Barang
dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Minahasa Utara. Atas
pelanggaran tersebut, Majelis
KPPU, yang terdiri dari Saidah
Sakwan (Ketua Majelis), Dr.
Syarkawi Rauf (Anggota Majelis),
dan Kurnia Sya’ranie (Anggota
Majelis Pengganti), menjatuhkan
denda secara beragam kepada
seluruh pelaku usaha terlibat. SGS
dikenakan denda terbesar diantara
pelaku usaha lain, yakni Rp. 1,1
miliar. Sedang STL, SKMP, dan
EGD dikenakan secara berurutan
sebesar Rp. 375 juta, Rp. 295
juta, dan Rp 153 juta.

Jumlah denda dihitung sebesar
10% dari nilai pemenangan tender,
ditambah dengan hal-hal yang
memberatkan dan atau dikurangi
dengan hal-hal yang meringankan.
Oleh karena, para pelaku usaha
Terlapor cukup kooperatif dalam
proses persidangan, Majelis
KPPU memberikan peringanan
jumlah denda dalam putusannya,
terutama bagi EGD yang mengakui
perbuatannya dalam persidangan.
Khusus bagi SGS, sanksi yang
dijatuhkan lebih berat, mengingat
ia terbukti bertindak sebagai
inisiator dalam persekongkolan
tersebut.
Kasus ini berawal dari laporan
masyarakat yang mengindikasikan
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telah terjadinya persekongkolan
tender pada pelelangan pengadaan
jasa konstruksi 3 (tiga) paket
rehabilitasi/pemeliharaan dan
pembangunan jalan di Kabupaten
Minahasa Utara, Sulawesi Utara
pada tahun 2011 dan 2012.
Ketiga paket tersebut meliputi
Jalan By Pass-Minawerot (senilai
Rp. 2,99 miliar), Jalan MatungkasRingroad II (Rp. 12,99 miliar), dan
Jalan Spt. Pinilih-Spt. Klabat (Rp.
3,28 miliar).
Dalam proses persidangan,
Majelis KPPU menemukan
adanya persekongkolan horizontal
antar peserta pengadaan.
Persekongkolan tersebut ditemukan
dari adanya kesamaan dokumen
penawaran, kemiripan metode
pelaksanaan, dan kesamaan harga
satuan dan bukti kepemilikan
peralatan (seperti compressor dan
hidrolic excavator). Selain itu juga
ditemukan adanya kepemilikan
saham yang sama antara SGS,
STL, dan SKMP, serta tindakan
pidana pemalsuan faktur penjualan
yang dilampirkan sebagai dokumen
pengadaan (faktur penjualan
ditandatangani oleh Sales Manager
PT. Trakindo Utama fiktif).
Berbagai kesamaan dalam
dokumen ini menunjukkan bahwa
para Terlapor, melakukan kerja
sama dalam penyusunan dokumen
penawaran. Hal ini juga didukung
oleh pengakuan EGD. SGS disisi
yang sama juga mengakui bahwa
mereka sempat berkomunikasi
dengan STL, SKMP, dan EGD
dalam dalam pertemuan di
Asosiasi Aspal Beton Indonesia
(AABI), yang menyatakan bahwa ia
(SGS) ingin memenangkan tender
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tersebut. Persekongkolan juga
diperkuat dengan bukti hubungan
afiliasi kepemilikan saham antara
SGS, STL, dengan SKMP, yang
mengarahkan agar SGS dapat
memenangkan tender tersebut.
Upaya pemenangan antara lain
dilakukan dengan menyampaikan
dokumen yang tidak lengkap,
sehingga peserta tender dapat
digugurkan dalam proses.
Selain persekongkolan
horizontal, Majelis KPPU
juga menyimpulkan adanya
persekongkolan vertikal yang
membantu pemenangan peserta
tender tertentu. Dalam hal ini,
Panitia Pengadaan ditemukan
terbukti tidak cermat dan lalai
dalam proses evaluasi tender,
yang memfasilitasi terjadinya
persekongkolan horizontal. Panitia
juga tidak konsisten melakukan
evaluasi dengan menggugurkan
peserta tender yang berpotensial
menang, dengan alasan tidak
substansial dan bermaksud
memfasilitasi pemenangan SGS
pada tender Jalan MatungkasRingroad II, dan SKMP sebagai
pemenang tender di dua paket
lainnya. Secara sistematis, seluruh
Terlapor terbukti mengatur tender
dan melakukan persaingan semu
dalam proses pengadaan tersebut.
Salah satu kelalaian
Panitia adalah dengan tidak
menggugurkan peserta tender
yang terafiliasi lewat kepemilikan
saham perusahaannya, padahal
berdasarkan aturan pengadaan,
kepemilikan saham yang sama
patut digugurkan dalam proses.
Panitia juga lalai dalam melakukan
klarifikasi kesamaan dokumen

antar Terlapor, baik dalam hal
kemiripan metode pelaksanaan
proyek, maupun kesamaan harga
satuan.
Atas kelalaian Panitia tersebut,
Majelis KPPU merekomendasikan
Sekretaris Daerah Propinsi
Sulawesi Utara untuk memberi
sanksi administratif kepada
Panitia pengadaan tersebut.
Rekomendasi ini mengingat
ketentuan dalam Perpres
Nomor 54 Tahun 2010 yang
menjelaskan bahwa pembinaan
dalam proses pengadaan barang
dan jasa (dalam hal sosialisasi
dan bimbingan teknis) kepada
semua pejabat perencana,
pelaksana, dan pengawas
dilaksanakan oleh instansi terkait.
Lebih lanjut, Majelis KPPU juga
menyarankan pembentukan
Unit Layanan Pengadaan (ULP)
sesuai kebutuhan dan dengan
mempertimbangkan sebaran lokasi
dan beban kerja, yaitu volume,
besaran dana, dan jenis kegiatan.
Dengan demikian, ke depannya,
susunan keanggotaan Panitia
Tender dapat melibatkan personil
yang paham dan berkompeten
dalam hal teknis bidang pekerjaan
dimaksud.
Perkara yang terjadi di bagian
Timur Indonesia ini menunjukkan
bahwa adopsi hukum persaingan
usaha dan regulasi terkait
pengadaan perlu dilaksanakan
secara optimal, untuk menghindari
potensi persekongkolan tender
ke depan. Ini penting untuk
menghindarkan kerugian negara
dan memberikan fasilitas yang
terbaik pada masyarakat.[]
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KEBIJAKAN PELAKSANAAN UJI
KOMPETENSI PROFESI TATA
LAKSANA RT UNTUK CALON TKI
MENDORONG TERCIPTANYA KARTEL

K

PPU telah selesai
melakukan kajian atas
kebijakan pelaksanaan
uji dan sertifikasi
kompetensi untuk bidang tata
laksana rumah tangga (TLRT)
bagi calon tenaga kerja Indonesia
(TKI) yang bekerja di luar negeri.
Kajian dilaksanakan dengan
adanya temuan di lapangan terkait
adanya kebijakan pemerintah yang
memfasilitasi terjadinya kartel
(penetapan harga) oleh pelaku
usaha, khususnya melalui surat
Keputusan BNSP Nomor Kep 281/
BNSP/XII/2011 tentang Pedoman
Pengendalian Pelaksanaan Uji
Kompetensi Untuk Bidang TLRT.
Kebijakan yang menjadi persoalan
adalah pada poin 6 terkait Biaya
Uji, dimana dalam pasal tersebut
BNSP menyatakan bahwa
konsorsium menetapkan biaya uji
kompetensi dan struktur biayanya
sesuai kebutuhan untuk menjamin
kualitas pengujian, serta dapat
membentuk tim teknis yang akan
mengelola dana uji kompetensi
tersebut.
Latar Belakang
Jumlah angkatan kerja di
Indonesia di tahun 2013 sudah

mencapai 118.19 juta jiwa,
naik 3.83 persen dari periode 5
tahun sebelumnya. Pertumbuhan
angkatan kerja tersebut sayangnya
tidak diiringi dengan kualitasnya,
karena saat ini jumlah penduduk
usia kerja yang menamatkan
pendidikan hingga jenjang
Perguruan Tinggi (Universitas)
hanya mencapai 7,49 persen.
Sebagian besar (53,81%) masih
berpendidikan SD ke bawah.
Hal ini mendorong tingginya
penempatan tenaga kerja ke luar
negeri (TKI). Dengan tingkat
pendidikan yang rendah tersebut,

sayangnya profesi yang dapat
dipenuhi oleh TKI di luar negeri
adalah sektor informal, salah
satunya adalah profesi tata laksana
rumah tangga (TLRT). Data
Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi menunjukan bahwa
pengiriman TKI ke luar negeri dari
tahun ke tahun cukup besar. Untuk
tahun 2013 jumlah TKI yang
bekerja di luar negeri mencapai
512.168 orang, naik 3.55% dari
tahun sebelumnya yang mencapai
494.609 orang. Dari jumlah
tersebut tercatat sebanyak 44%
TKI bekerja di sektor informal.
Kompetisi - Edisi 47 Tahun 2014
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Nah, sesuai ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2004 tentang Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri, setiap
calon TKI wajib mengikuti ujian
kompetensi kerja sesuai profesi
yang dilamarnya, termasuk profesi
TLRT. Uji kompetensi dilakukan
untuk memastikan bahwa calon
TKI tersebut telah benar-benar
memiliki kompetensi sesuai
dengan yang dibutuhkan dan siap
untuk bekerja.
Sejarah penunjukan lembaga
sertifikasi profesi
Awalnya, pelaksanaan uji dan
sertifikasi kompetensi untuk calon
TKI dilakukan oleh Pemerintah,
yakni Dinas Tenaga Kerja Provinsi.
Sejak 2003, Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi melalui
SK 81A/MEN/2003, menunjuk
satu lembaga sertifikasi untuk
melakukan uji kompetensi bagi
seluruh calon TKI khusus sektor
TLRT, yaitu LSP Lembaga Uji
Kompetensi (LSP LUK). Tahun
selanjutnya, dibentuk Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
melalui PP No. 23 Tahun 2004
yang bertugas melaksanakan
sertifikasi kompetensi kerja untuk
seluruh profesi, termasuk profesi
TLRT. Namun dalam prakteknya,
BNSP kemudian memberikan
lisensi kepada Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP) untuk melaksanakan
ujian dan sertifikasi kompetensi.
LSP merupakan pihak swasta
yang menjadi kepanjangan
tangan BNSP dalam melakukan
sertifikasi kompetensi kerja.
Pelaksanaan ujian dan sertifikasi
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kompetensi yang dilimpahkan
BNSP kepada pihak swasta
(LSP) tersebut dilakukan dengan
mempertimbangkan ruang lingkup
kompetensi kerja yang sangat luas
dan tersebar di berbagai sektor.
Pelaku pasar di sektor TLRT
Untuk sektor TLRT, pada tahun
2006 BNSP memberikan lisensi
sertifikasi kompetensi profesi
TLRT kepada 3 (tiga) LSP. Saat
inilah awal mula terjadi terjadinya
persaingan dalam sektor jasa
sertifikasi kompetensi profesi TLRT.
Di tahun 2009, 1 (satu) LSP
behenti beroperasi. Pada tahun
2011, BNSP menambah jumlah
lisensi yang diterbitkan untuk
LSP profesi TLRT. Total jumlah
LSP profesi TLRT saat itu adalah
8 (delapan) LSP. Tahun 2012,
BNSP mencabut lisensi 1 (satu)
LSP profesi TLRT, sehingga saat ini
jumlah LSP profesi TLRT adalah
7 (tujuh) pelaku usaha. Seiring
dengan bertambahnya jumlah
LSP profesi TLRT, persaingan yang
terjadi antar LSP pun menjadi
semakin ketat. Bahkan disinyalir
mengarah pada praktek persaingan
usaha tidak sehat, seperti
sertifikasi yang tidak terkendali,
sertifikat palsu, perang harga, dan
sebagainya. Untuk mengatasinya,
BNSP melakukan berbagai
pembenahan seperti sistem online
dan infrastruktur LSP.
Pelanggaran persaingan usaha
Di tahun 2012, Konsorsium
Lembaga Sertifikasi Profesi
Tata Laksana Rumah Tangga
(Konsorsium LSP TLRT) dibentuk

melalui Nota Kesepakatan
Konsorsium LSP TLRT No
1/I/2012. Nota ini mengatur
berbagai hal, antara lain
mekanisme uji kompetensi,
penetapan biaya uji kompetensi
sebesar Rp 125.000 per asesi,
dan biaya uji ulang sebesar Rp
25.000. Saat itu terdapat 8
(delapan) pelaku usaha dalam
konsorsium. Hingga saat ini,
pelaksanaan uji dan sertifikasi
kompetensi bagi calon TKI untuk
profesi TLRT, masih dilakukan
di bawah koordinasi konsorsium
tersebut.
Pada awalnya, penetapan
harga oleh konsorsium di atas
tidak serta merta dipatuhi oleh
seluruh LSP, karena ada upaya
dari satu LSP untuk menetapkan
biaya uji kompetensi di bawah
harga yang telah disepakati dalam
kesepakatan. Untuk mengantisipasi
terjadinya persaingan harga antar
LSP di sektor tersebut, pada Juni
2012 diterbitkan Pedoman BNSP
No 502 – 2012 (Keputusan BNSP
No Kep 327/BNSP/VI/2012)
tentang Pengelolaan Konsorsium
LSP TLRT Untuk Pelaksanaan
Sertifikasi Kompetensi Dengan
Menggunakan Sistem Online
(Sistem POSKO). Dalam pedoman
tersebut, BNSP memberikan
kewenangan kepada konsorsium
untuk mengelola sistem POSKO
dan melakukan pendistribusian
jumlah asesi kepada seluruh
LSP di sektor profesi TLRT.
Kewenangan inilah yang menjadi
jalan bagi Konsorisum LSP TLRT
untuk melakukan pembagian
jumlah asesi secara merata kepada
seluruh LSP (sistem kuota).
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Pengamatan KPPU
Pada dasarnya, pelaksanaan
uji kompetensi dan penerbitan
sertifikasi kompetensi merupakan
tugas Pemerintah, sehingga
tidak dapat diusahakan oleh
pihak swasta dan dikompetisikan
secara bebas. Apabila tugas
tersebut diserahkan kepada pihak
swasta maka Pemerintah perlu
menjamin bahwa pihak swasta
tersebut memiliki kompetensi
dan komitmen dalam menjaga
agar proses pengujian dan
penerbitan sertifikat kompetensi
dilakukan sesuai aturan. Untuk
memastikan bahwa pihak swasta
yang diberikan lisensi oleh BNSP
memiliki kompetensi, maka
persyaratan bagi pihak swasta
untuk mendapatkan lisensi harus
ketat. Persyaratan ketat dapat
dijadikan sebagai area seleksi
untuk mendapatkan pihak swasta
yang paling berkualitas. Dengan
demikian, mutu pelaksanaan uji
kompetensi akan tetap terjaga.
KPPU memandang bahwa pada
dasarnya BNSP sudah memiliki
peraturan yang mengatur mengenai
kendali mutu dan sanksi, yang
dituangkan dalam Peraturan
BNSP Nomor 3/BNSP/III/2014
tentang Pedoman Ketentuan umum
Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi
(selanjutnya disebut Pedoman
BNSP Nomor 208-2014). Dalam
peraturan tersebut secara jelas
disebutkan bahwa seluruh LSP
yang sudah diberikan lisensi oleh
BNSP wajib berkomitmen penuh
untuk memenuhi persyaratan
lisensi yang ditetapkan BNSP. Bagi
LSP yang melanggar komitmen

tersebut akan diberikan sanksi
pembekuan, pengurangan lingkup,
sampai dengan pencabutan lisensi.
Implementasi telah dilaksanakan
cukup ketat, terbukti dengan telah
dicabutnya beberapa izin pelaku
usaha sektor tersebut.
KPPU mengamati bahwa
tindakan kesepakatan penetapan
biaya uji oleh konsorsium
tersebut, didukung oleh kebijakan
Pemerintah, yakni Surat Keputusan
Ketua BNSP No. Kep 281/BNSP/
XII/2011 tentang Pedoman
Pengendalian Pelaksanaan Uji
Kompetensi untuk Bidang Tata
Laksana Rumah Tangga (TLRT).
Dalam konteks ini, kesepakatan
seluruh LSP TLRT dalam
menetapkan biaya uji kompetensi
yang dilegalisasi oleh BNSP adalah
melanggar Pasal 5 UU No 5/1999
terkait kartel penetapan harga.
Penetapan harga yang
dilakukan oleh sesama pelaku
usaha merupakan bentuk nyata
pelanggaran terhadap hukum
persaingan. Perilaku kesepakatan
penetapan harga akan secara
langsung menghilangkan
persaingan yang seharusnya terjadi
diantara perusahaan-perusahaan
yang ada di pasar. Hal ini terbukti
dengan kecenderungan ratanya
pangsa pasar pelaku usaha TLRT
setelah pelaksanaan kebijakan
melalui perilaku kartel.
Tanpa adanya persaingan,
pelaku usaha juga dapat dengan
mudah meningkatkan keuntungan
dan mengeksploitasi konsumen,
salah satunya adalah dengan cara
menaikan harga barang dan/atau

jasa. Dalam hal ini, pihak yang
paling dirugikan dari kesepakatan
harga adalah calon TKI selaku
konsumen akhir dari LSP.
Pendapat KPPU
KPPU berpendapat bahwa
penetapan biaya uji kompetensi
idealnya dilakukan oleh
Pemerintah, bukan ditetapkan
secara bersama-sama oleh pelaku
usaha. Dari sudut pandang KPPU,
Pemerintah akan lebih bijaksana
dalam menetapkan biaya uji
kompetensi, karena mampu
bertindak di atas dua kepentingan,
yakni sisi pelaku usaha dan
sisi konsumen. Dengan kata
lain, biaya yang ditetapkan oleh
Pemerintah akan memperhatikan
tingkat keuntungan yang wajar
bagi pelaku usaha, namun
tetap mempertimbangkan aspek
keterjangkauan bagi konsumen.
Besaran biaya uji kompetensi
khusus untuk profesi TLRT,
sebenarya sudah ditetapkan
oleh Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dengan besarannya
berbeda-beda sesuai dengan
negara tujuan. Misalnya Malaysia
(Rp. 110.000 per asesi),
Hongkong (Rp. 150.000 per
asesi), atau Singapura (Rp.
150.000). Akan lebih tepat jika
itu dijadikan acuan oleh BNSP
dan tidak menyerahkan besaran
biaya uji kompetensi kepada suatu
konsorsium pelaku usaha.
Untuk itu, KPPU mengapresiasi
penuh berbagai upaya perbaikan
yang saat ini tengah dilakukan
oleh BNSP guna mengatasi
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permasalahan dalam proses
sertifikasi profesi TLRT. Namun,
sebaiknya operasionalisasi sistem
yang digunakan tetap dilakukan
oleh BNSP selaku regulator, dan
tidak dilimpahkankan kepada
pelaku usaha. Fungsi kendali
mutu serta pengawasan atas
pelaksanaan sertifikasi oleh
LSP harus tetap dilakukan oleh
regulator, agar dapat dilakukan
secara adil dan tanpa diskriminasi.
Pelimpahan operasionalisasi
sistem online POSKO kepada
Konsorsium LSP TLRT justru dapat
membuka peluang terjadinya
praktek persaingan usaha tidak
sehat. Bentuk praktek persaingan
usaha tidak sehat yang saat ini
dilakukan oleh Konsorsium LSP
TLRT adalah pendistribusian
jumlah asesi secara merata kepada
seluruh LSP (sistem kuota). Dari
perspektif hukum persaingan,
praktek pembagian kuota tersebut
merupakan bentuk nyata dari
kartel pemasaran yang melanggar
Pasal 11 UU No 5/1999.
Selain itu, pelimpahan
operasionalisasi sistem POSKO
kepada Konsorsium LSP TLRT
dapat pula dijadikan jalan bagi
Konsorsium LSP TLRT untuk
menutup peluang bagi pelaku
usaha baru untuk masuk ke sektor
profesi TLRT (barrier to entry), dan
melanggar Pasal 10 ayat (1) UU
No 5/1999.
Memperhatikan berbagai hal
tersebut, maka pada tanggal
25 September 2014, Ketua
KPPU, Nawir Messi, telah
menyampaikan surat saran dan
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pertimbangan kepada BNSP yang
merekomendasikan beberapa hal,
yakni:
(1) Pencabutan Peraturan
BNSP No Kep 281/BNSP/
XII/2011 tentang Pedoman
Pengendalian Pelaksanaan Uji
Kompetensi Untuk Bidang TLRT,
khususnya yang memuat ketentuan
yang memberikan kewenangan
penetapan biaya uji kompetensi
sektor TLRT kepada Konsorsium
LSP TLRT;
(2) Pencabutan Pedoman
BNSP No 502-2012, khususnya
yang melimpahkan operasionalisasi
sistem POSKO kepada Konsorsium
LSP TLRT sehingga membuka
jalan terjadinya kartel antar pelaku
usaha dalam bentuk pembagian
kuotajumlah asesi;
(3) Perintah kepada
Konsorsium LSP TKI TLRT untuk
menghentikan penetapan harga
dan pembagian alokasi/kuota antar
LSP;
(4) Penetapan biaya uji
dan sertifikasi kompetensi untuk
seluruh profesi, khususnya TLRT,
yang mengacu kepada Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi yang sudah ada; dan
(5) Memastikan agar sistem
kendali mutu, pengawasan dan
proses penegakan hukum tetap
dilakukan oleh Pemerintah, serta
dilaksanakan secara tegas dan
tanpa diskriminasi.
Secara spesifik, KPPU juga
menyarankan agar BNSP

melaksanakan poin (1) sampai
(3) dalam waktu 1 (satu)
bulan sejak surat ini diterima
serta melaksanakan saran dan
pertimbangan KPPU poin (4)
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sejak surat ini diterima.
Surat saran kebijakan tersebut
telah diterima Kepala BNSP, dan
KPPU terus mengawasi upaya
perbaikan kebijakan di sektor
tersebut.[]

BUNYI PASAL-PASAL TERKAIT:
Pasal 5 UU No 5/1999
“Pelaku usaha dilarang membuat
perjanjian dengan pelaku usaha
pesaingnya untuk menetapkan
harga atas suatu barang dan
atau jasa yang harus dibayar oleh
konsumen atau pelanggan pada
pasar bersangkutan yang sama.”

Pasal 11 UU No 5/1999.
“Pelaku usaha dilarang membuat
perjanjian dengan pelaku usaha
pesaingnya yang bermaksud untuk
mempengaruhi harga dengan
mengatur produksi dan atau
pemasaran suatu barang dan atau
jasa, yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat.”

Pasal 10 ayat (1) UU No 5/1999.
“Pelaku usaha dilarang membuat
perjanjian, dengan pelaku
usaha pesaingnya, yang dapat
menghalangi pelaku usaha lain
untuk melakukan usaha yang sama,
baik untuk tujuan pasar dalam
negeri maupun pasar luar negeri.”

PENCEGAHAN

“AKAD NIKAH” KPPU DAN UGM

“

Sebenarnya UGM
(Universitas Gadjah
Mada, red) pacaran
sama KPPU sudah lama,
Cuma akad nikahnya saja yang
baru sekarang”, kelakar Rektor
UGM Prof. Dr. Pratikno dalam
sambutan pembukanya pada
proses penandatanganan nota
kesepahaman bersama antara
KPPU dan UGM di Gedung
Magister Manajemen UGM hari
ini (09/10) di Jakarta. Hubungan
tersebut memang telah terjalin
lama melalui berbagai aktifitas
bersama dan melibatkan banyak
bidang di UGM, seperti hukum,
ekonomi, dan sosial politik, jelas
Pratikno.
Lebih lanjut disampaikan
bahwa, UGM memiliki potensi
yang besar dengan tingginya
jumlah student body di kampus
tersebut. Tercatat ada lebih dari
57 ribu siswa dan 2 ribu dosen
di UGM. Ini dapat menjadi mitra
strategis KPPU ke depannya,tidak
hanya di masa perkuliahan, namun
juga di masa kerja. Terdapat
tiga hal yang perlu digali lebih
jauh dengan adanya kerja sama
tersebut, yakni knowledge sharing,
knowledge management, dan
peningkatan kompetensi keahlian
dalam menunjang berbagai inovasi
berbasis riset di kampus tersebut.

KPPU. Ketua KPPU, Nawir
Messi, juga menjelaskan bahwa
UGM merupakan partner kerja
KPPU yang sangat lama. Bahkan
Nawir menegaskan bahwa, orang
kampus pertama yang bukan orang
KPPU yang masuk ke lingkungan
KPPU adalah orang UGM, yakni
almarhum Prof. Karseno. Kerja
sama yang dibuat ini akan sangat
istimewa karena akan menjadi
pendalaman bagi kerja sama di
waktu selanjutnya.
Nawir menjelaskan bahwa
kerja sama ini akan mendorong
peningkatan entrepreneur yang pro
persaingan, akrena keberhasilan
ekonomi dan bisnis ke depan akan
sangat dipengaruhi oleh individu
yang menjalankannya. Fakta

masa lalu dimana keberhasilan
bisnis selalu dihubungkan dengan
kedekatan dengan pembuat
kebijakan harus sudah dirubah.
Untuk itu dibutuhkan perlindungan
atas akses pasar dan konsumen,
khususnya dari faktor globalisasi
yang menjelang. Dalam konteks
inilah, kerja sama ini dapat
mengambil peran.
Melanjutkan proses
penandatanganan kerja sama
tersebut, KPPU dan UGM turut
mengadakan diskusi bersama
tentang aspek hukum dan
penguatan kelembagaan dalam
persaingan usaha. Diskusi ini
menghadirkan Komisioner KPPU,
Dr. Syarkawi Rauf dan Dr. Sukarmi,
serta beberapa petinggi di UGM.[]

Sambutan positif tersebut
mendapat respon positif dari

Kompetisi - Edisi 47 Tahun 2014

27

PENCEGAHAN

KPPU PERPANJANG MOU
DENGAN PEMPROV. JAWA BARAT:
COMPETITION CHECKLIST MULAI
DIBERLAKUKAN

P

emerintah Propinsi
Jawa Barat dan
KPPU kembali
menandatangani kerja
sama formal melalui memorandum
of understanding (MoU) dalam
rangka pencegahan praktik
monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat di Jawa Barat, pada
Senin 13 Oktober 2014 di Gedung
Sate, Bandung. Kerja sama yang
ditandatangani oleh Gubernur
Jawa Barat Ahmad Heryawan dan
Ketua KPPU M. Nawir Messi ini,
merupakan perpanjangan dari MoU
sebelumnya yang ditandatangani
pada 27 Juni 2013. Pembaharuan
naskah bersama tersebut penting,
mengingat peningkatan kerjasama
yang intensif diperlukan dalam
mencegah potensi terjadinya
praktik monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat di Jawa Barat
yang mungkin terjadi.
Dalam kerjasamanya, kedua
lembaga tersebut berfokus pada
pencegahan, yakni melalui
harmonisasi dan asistensi
penyusunan peraturan perundangundangan dan kebijakan daerah
agar tidak bertentangan dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999. Kerjasama yang dilakukan
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antara lain meliputi tukar-menukar
informasi, dan kajian bersama
yang berkaitan dengan larangan
praktik monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat. Selain itu
pelaksanakan sosialisasi kepada
aparat Pemerintah Provinsi,
Kota, Kabupaten dan pemangku
kepentingan serta pembinaan
pelaku usaha sebagai upaya
advokasi persaingan usaha yang
sehat.
M. Nawir Messi menyampaikan
dalam sambutannya bahwa
perpanjangan kesepakatan ini
merupakan komitmen bersama
kedua belah pihak terkait
kebijakan di tataran daerah dan
nasional. Menengok ke belakang,
fair competition diperlukan
karena di masa lalu terdapat
konspirasi di dunia usaha.
Pemenang persaingan selama
40 tahun ada di kekuatan besar
dan wirausaha berkembang
sangat lambat. Perekonomian
dan bisnis tumbuh sangat rentan
sehingga secara nasional basis
pasar yang efisien jauh untuk
dicapai. Tatanan kesempatan
usaha yang sama harus diberikan
kepada setiap orang. Salah satu
tujuan undang-undang adalah

melindungi kepentingan publik dari
fenomena-fenomena pasar yang
tidakmenguntungkan. Tahun depan
kita akan memasuki Masyarakat
Ekonomi ASEAN dan bergabung
di satu pasar. Pilihan kita adalah
“apakah kita akan membangun
basis produksi atau iklas menjadi
mall besar (konsumsi)?”. Dan
akankah kita bisa berbenah untuk
menjadi kawasan yang cantik?.
Hal ini bergantung pada kemauan
poitik untuk menjadi bangsa
mandiri, berdaulat dan tidak
didikte serta mendorong secara
terus menerus untuk penigkatan
kesejahteraan rakyat.
Ahmad Heryawan menekankan
bahwa kita harus mempunyai
keberpihakan pada anti praktek
monopoli dan anti praktek kartel
sebagai wujud cinta NKRI.
Pemenuhan pangan menjadi
sorotan utama karena bahan
pangan berupa manggis, ubi
cilembu, salak, kopi sudah
menjadi komoditi ekspor Jawa
Barat. Dan sebagai renungan
apakah petani sudah sejahtera
atau terjadi praktek persaingan
tidak sehat yang terjadi, misalkan
pada proses ekspornya. Di saat
bersamaan soal jasa harus dilihat
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proses tender melalui unit layanan
pengadaan (ULP). Fair competition
terjadi, maka produk yang terbaik
dan harga efisien tercapai. Ahmad
Heryawan mengutip “sumber
kesejahteraan sebuah bangsa
adalah penguasaan pengetahuan
dan teknologi serta penguasaan
bahan”. Harapannya, masih
banyak hal untuk pekerjaan ke
depan, semoga political will
melindungi bangsa ini sehingga
menjadi negara yang berdaulat
secara ekonomi. Mudah-mudahan

KPPU dapat meretas jalan untuk
melakukan teguran-teguran jika
ada pelanggaran berkaitan dengan
kedaulatan ekonomi Indonesia.
Kegiatan ditutup dengan
sosialisasi perkenalan dan uji
coba manual kebijakan persaingan
usaha (competition checklist)
kepada Pemerintah Provinsi, Kota
dan Kabupaten selaku regulator
yang bersentuhan langsung
dengan pelaku usaha di daerah.
Daftar periksa dalam competition

checklist diharapkan akan menjadi
panduan bagi pembuat kebijakan
terutama para SKPD (Satuan
Kerja Perangkat Daerah), sehingga
mampu mendorong pembentukan
perundang-undangan yang sesuai
dengan nilai-nilai persaingan usaha
yang sehat dan sejalan dengan
tujuan pembentukan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 di
lingkup pemerintah Provinsi, Kota
dan Kabupaten se-Jawa Barat.
(erm)
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K

PPU meresmikan
pendirian Pojok
Persaingan Usaha
(competition corner)
di Universitas Padjadjaran,
kemarin pagi (17/12) di Bandung.
Pojok Persaingan Usaha tersebut
merupakan yang pertama kali
dibentuk KPPU di Indonesia.

30
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KPPU
DIRIKAN
POJOK
PERSAINGAN
USAHA
PERTAMA DI
ASEAN

Dengan demikian, Indonesia
merupakan negara dengan
lembaga persaingan pertama
yang memiliki suatu unit resmi di
universitas. Unit serupa dimiliki
Jepang, melalui Competition
Policy Research Centre (CPRC)nya. Berbeda dengan KPPU yang
menggunakan pendekatan lokal,

CPRC didirikan di kantor pusat
lembaga persaingannya.
Pojok Persaingan Usaha
merupakan wadah yang didirikan
KPPU bagi perkuatan diseminasi
hukum dan kebijakan persaingan
melalui kantong-kantong penelitian
di daerah. Diseminasi tersebut
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diarahkan pada aspek konsultasi,
kegiatan sosialisasi, penelitian
atau kajian, diskusi kebijakan,
perkenalan sistem hukum,
dan referensi bagi kalangan
akademisi. Berkat kerja sama
dengan Universitas Padjadjaran,
Pojok Persaingan Usaha tersebut,
berhasil didirikan di Gedung

Perpustakaan Hukum Mochtar
Kusumaatmadja, Kampus Dipati
Ukur.
Dalam pembukaan yang turut
diikuti oleh Wakil Rektor Bidang
Perencanaan, Sistem Informasi,
dan Keuangan Prof. Dr. Rina
Indiastuti, SE, MSIE, beserta

jajaran pimpinan KPPU dan
Universitas Padjadjaran, Ketua
KPPU Nawir Messi menjelaskan
bahwa Pojok Persaingan Usaha
didirikan atas dua alasan utama.
Yang pertama adalah, sejalan
dengan prioritas wilayah fokus
pengawasan dan penegakan
hukum KPPU. Sebagai salah
Kompetisi - Edisi 47 Tahun 2014
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satu wilayah prioritas, Jawa
Barat diharapkan mulai
mengintegrasikan kebijakan
persaingan di berbagai kebijakan
ekonomi daerah. Kalangan
akademisi diharapkan mampu
menjadi tonggak utama dalam
membantu KPPU untuk proses
integrasi tersebut. Universitas
Padjadjaran diharapkan menjadi
pemimpin dan contoh bagi
universitas atau perguruan tinggi
di Jawa Barat bagi pengembangan
substansi dan bidang ilmu hukum
dan kebijakan persaingan usaha.
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Alasan kedua adalah pentingnya
pembentukan expertise atau
keahlian di kalangan akademisi
untuk berperan di konteks
regional, dan mampu membawa
kompetensi negara dalam
membantu perkembangan hukum
dan kebijakan persaingan usaha di
negara lain di ASEAN. Indonesia
selaku pemimpin ASEAN, harus
mampu menjawab tantangan
penyediaan pakar persaingan
usaha yang mampu berperan di
regional.

“Memperhatikan berbagai
alasan tersebut, pendirian Pojok
Persaingan Usaha di tahun ini
adalah hal yang sangat tepat”,
tegas Nawir.
Lebih lanjut, Nawir meminta
agar pojok kecil ini dapat
menjadi aula yang besar bagi
pengembangan bidang ilmu
hukum dan kebijakan persaingan
usaha, dan internalisasi kebijakan
persaingan di daerah. Mari kita
dukung bersama![]
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MENSESNEG PRATIKNO

DUKUNG KPPU

I

barat pepatah “Tak Kenal
Maka Tak Sayang”, Ketua
KPPU Nawir Messi dan
beberapa Komisoner serta
jajaran pejabat di Sekretariat
melakukan pertemuan di kantor
Sekretariat Negara untuk berdialog
dengan Menteri Sekretaris Negara
Prof. Pratikno. Hal ini sejalan
dengan dimulainya kabinet baru
Pemerintahan Republik Indonesia,
sehingga dipandang perlu untuk
melakukan berbagai pembahasan
terkait implementasi kebijakan
dan hukum persaingan usaha di
Indonesia.

Pertemuan tersebut juga secara
tidak langsung menyampaikan
kepada Mensesneg tentang kinerja
KPPU selama 14 tahun berjalan.
Garis bawah diberikan atas
posisi kebijakan persaingan dan
KPPU di wilayah ASEAN. Nawir
menjelaskan bahwa dalam waktu
dekat akan dilakukan pertemuan
dengan beberapa negara di ASEAN
terkait dengan persaingan usaha.
Namun, KPPU belum dapat
mengambil keputusan-keputusan
penting sebelum mendapat arahan
dari Presiden Republik Indonesia.
Diantaranya terkait pembahasan
mengenai pembentukan Regional

Competition Authority atau
lembaga persaingan regional di
ASEAN, peninjauan ulang atas
pengecualian dalam UndangUndang Persaingan Usaha, dan
pembentukan pusat studi regional
untuk kebijakan persaingan.
Atas hal tersebut, Pratikno
mengusulkan agar KPPU
mengajukan surat dan proposal
beserta permohonan saran
dan arahan kepada Presiden
Republik Indonesia agar dapat
ditelaah lebih lanjut. Kementerian
Sekretariat Negara sendiri
menyatakan siap membantu
Kompetisi - Edisi 47 Tahun 2014
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KPPU dalam menegakkan hukum
persaingan usaha melalui fasilitasi
Kementerian sebagai pusat
pelatihan bagi para pembuat
kebijakan di KPPU.
Di tempat terpisah, KPPU turut
melakukan pertemuan dengan
Andrinof Chaniago, Menteri PPN/
Bappenas di Kantor Kementerian
PPN/Bappenas pada 5 Desember
2014. Dalam diskusi, KPPU
menyampaikan perlunya unit
koordinasi yang disepakati
Pemerintah sebagai wadah untuk
mengkoordinasikan kebijakan,
sehingga tidak terjadi tabrakan
kepentingan antar lembaga.
“Yang sangat mahal di negeri ini
adalah koordinasi”, ungkap Nawir.
Persaingan usaha mempunyai
cara tersendiri untuk ikut
berkontribusi dalam perekonomian
dan mengentaskan kemiskinan
guna tercapainya kesejahteraan
rakyat. Tugas KPPU meliputi
penegakan hukum terhadap
pelaku usaha, analisa merger,
penyampaian saran pertimbangan
kepada pemerintah, dan
pengawasan kemitraan antara
pelaku usaha besar dan UMKM
(yang saat ini mencapai 93% dari
pelaku usaha nasional).
Menurut Nawir, hal mendesak
saat ini yang menjadi pengawasan
di KPPU adalah kebijakan
terkait avtur yang tidak efisien,
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konglomerasi ayam potong,
perkebunan, suku bunga
UMKM, dan sektor perhubungan
(khususnya bandara internasional
dimana saat ini penumpang
domestik semakin banyak diangkut
oleh pelaku asing). Berbagai
hal tersebut dapat dimasukkan
ke isu pengendalian pasar atau
perlindungan usaha kecil di
Kementerian Perdagangan dan
Kementerian Pertanian. Selain
itu, amandemen Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 juga penting
sebagai instrumen menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) 2015.
Andrinof mengatakan bahwa
proses ke depan untuk policy
coordination unit dilakukan
secara informal dan sebaiknya
ada Komisioner yang incharge
atas koordinasi tersebut. Begitu
juga dengan basis data yang
dapat diakses secara informal.
Andrinof juga menyarankan
agar setiap bulan diadakan
koordinasi informasi atau review
antar lembaga pemerintah.
Dengan demikian berbagai sektor
prioritas pemerintah, seperti
pangan, maritim, energi, dan
pariwisata, serta prioritas yang
berkaitan dengan sosial yakni
kelompok menengah bawah dapat
dipercepat tanpa mengurangi
atau menghalangi pelaku usaha.
Sehingga prioritas pemerintah ini
nantinya sejalan dengan prioritas
pengawasan di KPPU. (erm)
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FENOMENA DAGING AYAM

K

PPU mengadakan
rapat dengar pendapat
(RDP) dengan
perwakilan pemerintah
(Kementerian Perdagangan
dan Kementerian Pertanian)
dan asosiasi pelaku usaha. Hal
ini sebagai tindak lanjut saran
pertimbangan KPPU sebelumnya
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ke Menteri Perdagangan untuk
memprioritaskan pengaturan
manajemen impor grand parent
stock(GPS) dan pemberian
ijin impor guna melindungi
kepentingan peternak. KPPU juga
menyarankan untuk menghindari
pengkoordinasian CSR yang dapat
mengarah pada perilaku kartel dan

perilaku tidak sehat lainnya, serta
menyiapkan instrumen lain yang
sesuai dengan undang-undang.
Setelah melihat fakta di
pasar terjadi perbedaan harga
ayam potong dan harga ayam
hidup di tingkat peternak, KPPU
mengumpulkan semua stakeholder
peternakan ini bertujuan untuk
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karena barang banyak dan 70%
dijual ke masyarakat, selain
itu impor dianggap berlebih.
Permasalahan kaitannya dengan
optimalisasi rumah potong ayam
juga menjadi sorotan karena ayam
yang masuk ke rumah potong
tidak lebih dari 18%. Disparitas
harga ayam dari livebird, karkas
dan ayam beku menurut asosiasi
pelaku usaha terjadi karena biaya
distribusi dari pengepul ke sub
pengepul apalagi kalau masuk ke
pasar modern seperti supermarket.
Ketua KPPU, Nawir Messi
dalam diskusi menekankan
pada 3 (tiga) permasalahan
pokok yaitu data-data yang tidak
akurat dan mewakili kepentingan
stakeholder mayoritas, visi industri
perunggasan ke depan dan trading
terms. Dalam RDP ini diperoleh
konfirmasi dari pihak pemerintah
maupun asosiasi pelaku usaha
bahwa data yang digunakan
adalah data pemerintah.
Sedangkan asosiasi pelaku
usaha berharap bahwa industri
perunggasan ini akan menjadi
salah satu kekuatan industri di
Indonesia, pelaku usaha juga
memimpikan adanya roadmap
danbusiness plan yang jelas
dan memajukan peternak serta
meniadakan ego sektoral.
mengetahui realitas harga
unggas di lapangan karena data
dan sistem tataniaga yang ada
sekarang tidak jelas. Pembahasan
yang berkembang dalam diskusi
meliputi fluktuasi day old chick
(DOC) yang merugikan peternak
karena cashflow habis tetapi di
sisi lain menguntungkan breeder

Srie Agustina, Dirjen
Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan
merespon bahwa Kementerian
Perdagangan berupaya
menciptakan stabilisasi harga yang
tidak mendorong pada inflasi dan
berfokus agar harga eceran jangan
tinggi. Tetapi yang membanggakan

dari komoditi ayam ini adalah
satu-satunya daging yang
swasembada di Indonesia. Tata
niaga perunggasan juga diperlukan
karena baik supply, demand dan
margin tinggi antara livebird dan
harga pasaran. Kementerian
Perdagangan masih berusaha
mendorong konsumen bahwa
masih ada alternatif yang tidak
hanya daging segar tetapi juga
daging beku.
Syukur Iwantoro, Dirjen
Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kementerian Pertanian
menyambut baik upaya KPPU
untuk mengumpulkan seluruh
stakeholder di bidang perunggasan
ini. Data dari Kementerian
Pertanian day old chick (DOC)
100% produk dalam negeri atau
swasembada. Masih banyaknya
peternak menjual ayam hidup
secara cash and carry daripada
ayam mati yang dibekukan karena
sistem pembayaran di pasar
modern dan aturan mengenai
trading term, jadi diperlukan
efisiensi.
Nawir Messi juga sepakat
bahwa industri perunggasan ini
menjadi industri kokoh dengan
struktur kokoh. Mulai tahun depan
KPPU akan mensupervisi UMKM
dalam proses-proses kemitraan
dengan pelaku usaha besar yang
bersifat eksploitatif, salah satunya
UMKM bidang perunggasan
ini. Setelah menggelar dengar
pendapat dengan stakeholder
disektor unggas, KPPU akan
segera menyusun rekomendasi
perbaikan sistem usaha unggas
kepada pemerintah, tutupnya.[]
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ASPEK
KESELAMATAN
DAN HARGA
PENERBANGAN

M

unculnya wacana
kebijakan baru untuk
mematok batas
bawah penerbangan
merupakan langkah mundur,
tegas Ketua KPPU, Nawir Messi,
dalam membuka dengar pendapat
mengenai rencana kebijakan
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penetapan tarif batas bawah tiket
ekonomi penerbangan domestik
yang dilaksanakan kemarin, 12
November 2014 di Kantor KPPU.
Nawir menilai, dalam perspektif
kebijakan persaingan, penerapan
tarif batas bawah akan mengurangi

insentif maskapai penerbangan
untuk lebih efisien. Konsumen
tidak akan bisa memperoleh
pilihan jasa layanan penerbangan
yang kompetitif dengan harga
yang relatif murah, dengan tanpa
mengurangi jaminan keamanan
dan keselamatan penerbangan,
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khususnya pada maskapai berbasis
Low Cost Service (LCC).
Dalam dengar pendapat yang
menghadirkan stakeholder baik
Kementerian Perhubungan,
asosiasi penerbangan (INACA),
maupun pengamat yang
berkecimpung di bidang tersebut
atas rencana kebijakan penetapan
tarif batas bawah penerbangan.
Joko Muryatmojo, Sekretaris
Direktur Jenderal Perhubungan
Udara, memaparkan latar belakang
dan formulasi perhitungan dan
penetapan tarif sesuai dengan
Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 51 tahun 2014.
Dijelaskan, untuk pesawat kargo
dan non ekonomi ditentukan oleh
mekanisme pasar, sedangkan
pesawat ekonomi ditetapkan oleh
Kementerian Perhubungan dengan
mempertimbangkan permintaan
kenaikan tarif dari maskapaimaskapai penerbangan serta
berpedoman pada harga avtur dan
kurs dollar US. Hal ini didukung
dengan kondisi penerbangan
pada tahun 2005-2012 yang
mengalami pertumbuhan 18%.
Pertumbuhan di tahun 2013
hanya 6%, sehingga dapat
dikatakan sektor penerbangan
mengalami kondisi paceklik,
ujar Joko. Setelah dikaji ternyata
penyebab turunnya adalah
kenaikan harga BBM, sehingga
pertumbuhan 18% tersebut sangat
rentan. Dalam Peraturan Menteri
tersebut terdapat ketentuan
penjualan tiket pesawat melalui
besaran tarif referensi dalam
bentuk angka per rute. Ketika low
session, terjadi keluhan-keluhan

dari maskapai yang meminta
adanya tarif batas bawah karena
terdapat praktek menjual harga
rendah di lapangan yang menyedot
penumpang maskapai lain.
Dari diskusi yang berkembang,
terdapat koridor 3S1C safety,
security, services dan comply
yang menjadi acuan yang wajib
dipenuhi di industri tersebut.
Beberapa maskapai yang
menganggap perlu adanya tarif
batas bawah, dengan alasan untuk
menghidupi operasional maskapai
termasuk safety dan refund. Tetapi
ada juga maskapai (umumnya
maskapai besar) yang menganggap
tidak perlu pengaturan tarif batas
bawah, karena perang harga di
tarif penerbangan merupakan salah
satu strategi pemasaran untuk
menggaet konsumen. Sekalipun
terdapat perbedaan pandangan,
para maskapai tersebut tetap
akan mengikuti aturan main yang
ditetapkan pemerintah. Di sisi
lain, dari perspektif konsumen
tarif batas bawah diatur asal
harga terjangkau dan konsumen
mempunyai pilihan baik dari aspek
safety maupun services.
Komisioner Tresna P.
Soemardi menanggapi pada
dasarnya, persaingan akan
membuat konsumen memilih
moda transportasi yang low
risk dan high risk. Diperlukan
kelembagaan yang kuat dari
Kementerian Perhubungan
untuk menerapkan tarif batas
bawah atas penerbangan, karena
airline merupakan sistem besar.
Sedangkan menurut Komisioner
Syarkawi Rauf, penetapan

tarif batas bawah akan selalu
mendorong harga menjadi naik.
Jika Kementerian Perhubungan
menetapkan tarif batas bawah,
insentif akan menjadi rendah
dan sensitif terhadapdemand.
Untuk itu, diperlukan adanya
indeks kompetisi rute. Ini akan
mendefinisikan mana rute yang
memiliki tingkat kompetisi yang
tinggi, dan mana yang tidak.
Nawir sendiri tidak dapat setuju
adanya stigma bahwa, security
control yang selalu diidentikkan ke
pricing.
“Saya ragukan jika naikkan
harga akan menjamin safety
dan kita tidak menerima itu.
Mekanisme supervisi yang di
substitusi ke mekanisme harga,
itu naif. Jika ada kompetisi
yang optimum maka inovasi
akan meningkat juga. Tolong
perjuangkan hak-hak konsumen
untuk mendapat prioritas dengan
adanya price mechanism”,
tegasnya.
Menanggapi dalam pemenuhan
aspek keselamatan penerbangan,
Kementerian Perhubungan
menyatakan bahwa mereka
mempunyai sistem audit tersendiri.
Dan posisi regulator berada di
tengah pelaku usaha airline yang
dinamis, dan konsumen dari sisi
pelayanan.
“Kami memperjuangkan itu!”,
tegas Joko. (erm)
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SEPULUH TAHUN HUBUNGAN
KPPU DAN OECD/KPC

S

elama 20 (dua) puluh
tahun terakhir, banyak
negara termasuk Korea
dan Indonesia, telah
mengadopsi reformasi berbasis
pasar dan mengurangi intervensi
pemerintah. Ini ditujukan
untuk mengurangi hambatan
perdagangan, mendorong investasi
asing, mengurangi perlindungan
industry dalam negeri, dan
privatisasi perusahaan milik
negara. Semua didadarkan atas
keyakinan bahwa, kekuatan
pasar berkontribusi lebih bagi
pertumbuhan negara yang
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berkelanjutan, dibandingkan
dengan orientasi pasar tertutup.
Pernyataan tersebut disampaikan
Ketua KPPU Nawir Messi, ketika
menerima kunjungan Direktur
Jenderal OECD Korea Policy
Center, Kyeoung Man Lee dan
rombongan di KPPU, 16 Desember
yang lalu.
OECD Korea Policy Center
merupakan organisasi nirlaba
regional yang dibentuk oleh
Pemerintah Korea, sebagai
perpanjangan tangan Organisation
for Economic Cooperation
and Development (OECD) di

wilayah Asia Timur. Organisasi
ini memfokuskan diri pada
pengembangan kompetensi
regional melalui kegiatan
pengembangan kapasitas dan
penelitian regional. Kebijakan
persaingan merupakan salah satu
cabang yang ada dalam organisasi
tersebut. Dalam kunjungannya,
Lee menjelaskan bahwa Indonesia
merupakan ekonomi terbesar
di Asia Tenggara, dan negara
ASEAN pertama yang mengadopsi
hukum persaingan. Mereka tidak
meragukan kompetensi KPPU
dalam memainkan peran penting
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di bidang persaingan usaha di
Indonesia, dan justru bangga
telah menjadi bagian dari proses
tersebut.
Disampaikan bahwa saat ini,
telah lebih dari 1,400 pejabat
persaingan usaha di Asia
Pasifik yang telah berpartisipasi
dalam lebih dari 60an kegiatan
pengembangan kapasitas yang
dilakukannya. Lebih dari 100
(seratus) peserta berasal dari
Indonesia, khususnya KPPU.

KPPU menyadari bahwa tidak
ada rumus ‘satu ukuran cocok
untuk semua’. Hal yang diperoleh
perlu diadaptasi untuk memenuhi
kebutuhan dan kondisi negara
dalam mencerminkan strategi

pembangunan yang berkelanjutan.
Inilah yang mampu memberikan
manfaat terbesar bagi negara.
Kami berterima kasih OECD/
KPC telah menjadi bagian di
dalamnya”, tutup Nawir.[]

“Melalui berbagai kegiatan
tersebut, kami bisa membangun
reputasi sebagai lembaga pelatihan
persaingan usaha internasional
yang handal dan efektif”, ujar Lee.
Nawir turut menambahkan
bahwa kompetisi merupakan
asumsi dasar dalam ekonomi
pasar, dan pemerintah di
seluruh wilayah telah menerima
pentingnya agar persaingan
antar perusahaan tetap
hidup. Untuk itulah kebijakan
persaingan dilaksanakan. Negara
membutuhkan lembaga yang
mampu bertanggung jawab
dalam melaksanakan hukum dan
kebijakan persaingan tersebut.
Sehingga, peningkatan kapasitas
menjadi sangat penting. Ini
diperlukan dalam meningkatkan
kemampuan individu, organisasi
dan lembaga. KPPU sangat
memahami kebutuhan tersebut,
dan senang telah menemukan
sahabat terbaik dalam membantu
dan berkontribusi bagi hal tersebut.
“Melalui 10 (sepuluh) tahun
hubungan dengan OECD/KPC ini,
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BELAJAR DARI NEGARA
TIONGKOK

M

embuka diri untuk
kebijakan persaingan
usaha memang
tidak semudah
membalikkan telapak tangan.
Indonesia butuh waktu lama
hingga undang-undang persaingan
usaha disahkan. Begitu pula
dengan Tiongkok. Mereka
membutuhkan 14 (empat belas)
tahun untuk membuat dan
mengesahkan undang-undang anti
monopoli. Banyak pertentangan
yang lahir di negara tersebut,
hingga mereka melahirkan suatu
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rezim kebijakan dan hukum
persaingan yang sangat berbeda,
jika dibandingkan dengan negara
lain.
Fakta tersebut diungkapkan
oleh Shang Ming, Direktur
Jenderal Biro Anti Monopoli, di
Kementerian Pemasaran Tiongkok
(atau dikenal dengan singkatan
MOFCOM), dalam kunjungannya
bersama rombongannya ke
kantor KPPU di Jakarta siang
ini, 11 Desember 2014. Dalam
kunjungannya tersebut, kedua

lembaga persaingan berdialog
untuk saling bertukar pengalaman
tentang implementasi kebijakan
dan hukum persaingan di tiap
negara. Ketua KPPU, Nawir Messi,
turut menjelaskan latar belakang
lahirnya kebijakan dan hukum
persaingan di Indonesia, termasuk
permasalahan besar yang ada di
dalamnya.
Shang Ming menggaris bawahi
bahwa hukum persaingan usaha
di Tiongkok cukup unik. Perilaku
monopolistik di China terdiri dari
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empat pilar, yakni perjanjiian
monopoli, penyalahgunaan posisi
dominan, pengawasan merger
dan penyalahgunaan kekuasaan
administratif. Selain itu turut
disampaikan tentang peraturan,
pedoman anti monopoli dan
peraturan tambahan dalam
pengawasan merger, pertumbuhan
lembaga anti monopoli,
tanggungjawab dan struktur
organisasi Biro Anti Monopoli
dan kerjasama internasional yang
dimilikinya. Kasus yang ditangani
juga beragam, mulai dari soft
drinks, kapal, bir, teknologi yang
mempermudah kehidupan, pupuk,
hard drive dan teknologi informasi.
Bagi Tiongkok, pengembangan
masa depan adalah penting
dan dilakukan melalui tenaga
profesional yang cukup,
transparansi, efisiensi dan promosi
proses hukum yang memadai.

strategis yang diawasi KPPU
pun terfokus pada sektor yang
menyentuh kepentingan rakyat
banyak, seperti pangan, keuangan
dan perbankan, energi dan migas,
infrastruktur, kesehatan dan
pendidikan.
Sejalan dengan fungsi utama
MOFCOM pada penggabungan
usaha, penggalian banyak
dilakukan dalam kepemilikan
silang saham di Indonesia,
termasuk rekomendasi kebijakan,
koordinasi dengan kementerian
atau lembaga, persaingan
yang akan inhern dengan
Pemerintah dan peraturan
internal yang diberlakukan di
KPPU. Bappenas yang turut
hadir dalam dialog tersebut, turut
menambahkan bahwa konsep

rencana pembangunan jangka
menengah nasional di Indonesia
salah satunya akan fokus pada
peningkatan kinerja industri, dan
dengan menempatkan kebijakan
persaingan bagi peningkatan
investasi dan daya saing serta
perlindungan konsumen.
“Adalah penting untuk
menempatkan kebijakan
persaingan sebagai prioritas,
baik dalam kebijakan
pemerintah maupun kebijakan
sektoral. Koordinasi atas sektor
dilaksanakan kasus per kasus
dengan Kementerian terkait,
sehingga kebijakan pemerintah
akan efektif dan mampu
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat”, ungkap Nawir dalam
mengakhiri dialog tersebut. (erm)

Sebagai umpan balik,
Mohammad Reza, Plt. Sekretaris
Jenderal KPPU, turut menekankan
aspek budaya, latar belakang
dan kondisi ekonomi Indonesia
sebelum adanya hukum
persaingan usaha. Tugas KPPU
pun tidak mudah, karena meliputi
empat aspek seperti penegakan
hukum, penyampaian saran
pertimbangan kepada pemerintah,
pengawasan merger dan
pengawasan kemitraan. Berbeda
dengan Tiongkok, dimana hukum
persaingannya dilaksanakan
oleh tiga badan, termasuk NDRC
dan SAIC. Ditambahkan, sektor
Kompetisi - Edisi 47 Tahun 2014
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INTEGRASI KEBIJAKAN
PERSAINGAN DALAM
PEMBANGUNAN NASIONAL

T

antangan perekonomian
Indonesia adalah
kesadaran atas isu
persaingan, sedangkan
persoalan yang dihadapi adalah
produktivitas rendah dan stagnan,
tingkat konsumsi, tingkat
pengangguran dan kemiskinan
yang tinggi. Kebijakan persaingan
yang diintegrasikan dalam rencana
pembangunan jangka menengah
nasional (RPJMN) sangat
penting karena masih banyak
kebijakan yang memfasilitasi
kartel. Demikian tegas Ketua
KPPU, Nawir Messi, dalam
sambutannya pada pembukaan
Seminar tentang Pengarusutamaan
Kebijakan Persaingan dalam
Pembangunan Nasional yang
dilaksanakan di salah satu hotel di
area Sudirman, Jakarta. Seminar
yang ditujukan untuk memberi
masukan untuk penyusunan
RPJMN 2015-2019 khususnya
terkait kebijakan persaingan
usaha tersebut, dilaksanakan
oleh KPPU dengan dukungan dari
Australia Indonesia Partnership
for Economic Governance (AIPEG)
dan Departement of Foreign Affairs
and Trade (DFAT) Government
of Australia. Seminar ini turut
menghadirkan berbagai pembicara
penting, seperti Lukita Dinarsyah
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(Wakil Menteri Perencanaan
Pembangunan/ Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional), Syarkawi
Rauf (Komisioner KPPU), Faisal

Basri (Ekonom), dan Dionisius
Narjoko (AIPEG). Diskusi dalam
seminar dipimpin oleh Chandra
Setiawan (Komisioner KPPU).
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Dalam paparannya, Syarkawi
menjelaskan hambatan utama
ekonomi Indonesia, yakni
kebijakan pemerintah daerah
dan biaya infrastruktur. Untuk
mencapai visi Indonesia sebagai
Negara yang mandiri, maju,
adil dan makmur disesuaikan
antara visi RPJMN dan aspek
perekonomiannya. Perlunya

penguatan persaingan usaha
dalam upaya meningkatkan dan
memperkokoh kelembagaan
ekonomi serta menciptakan iklim

perdagangan yang kondusif dengan
cara antara lain mengadopsi
leniency program dan memperkuat
kewenangan KPPU.
Di lain sisi, Dionisius
berdasarkan hasil studinya
menjelaskan bahwa
pengarusutamaan kebijakan
persaingan bertujuan menjamin
dipertimbangkan dan
diterapkannya prinsip-prinsip
persaingan dalam suatu kebijakan
ekonomi sehingga tercipta
perekonomian yang efisien. Selama
ini mindsetnya persaingan hanya
diberlakukan terhadap conduct
pelaku usaha, padahal terdapat
aspek lain yang lebih penting yaitu
kelembagaan yang mengawasi
dan kewenangannya. Untuk itu,
hasil studi merekomendasikan agar
dilaksanakan integrasi kebijakan
persaingan dalam rencana
pembangunan nasional, serta
perlunya amandemen undangundang dan pengenalan serta
pelaksanaan regulatory review
dalam perumusan peraturan.
Menanggapi permasalahan
yang diangkat oleh KPPU dan
AIPEG, Faisal Basri menjelaskan
bahwa kebijakan persaingan dapat
membantu tantangan ke depan.
Turbulensi perekonomian dunia
semakin besar dan harus membuat
kita dan dunia usaha berpikir
bagaimana pengelolaannya.
Gelombang merger dan akuisisi
aliansi dunia seperti penerbangan
sehingga pembelian lintas sektor
terjadi. Persaingan memperebutkan
sumber daya alam dimana
kekuatan ekonomi suatu negara
berdasarkan pada pengusaan

sumber daya alam, contoh Cina.
Serta derasnya aliran penanaman
modal asing. Faisal menyebutkan
salah satunya cara bersaing adalah
dengan memperbesar pasar, “MEA
bersaing untuk mempercantik
diri agar pasar MEA besar di
seluruh dunia dan ASEAN semakin
menarik”. Untuk itu, harapan besar
terhadap Pemerintah mendatang
adalah lebih mendengar dan
mempertimbangkan masukan
KPPU. Tentunya dengan
kredibilitas dan konsitennya KPPU
dalam memberikan masukan
kepada pemerintah sebagai
pembuat kebijakan.
Dari sisi pembuat
kebijakan, Lukita menjelaskan
mengenai berbagai aspek
yang mempengaruhi kebijakan
pembangunan ke depan, antara
lain pendapatan nasional, roadmap
pembangunan ekonomi, dan
tantangan terhadap produktivitas.
Kelembagaan dan regulasi yang
tidak disiapkan dapat menjadi
tantangan di masa mendatang.
Untuk implementasi kebijaan
persaingan usaha, peranan KPPU
perlu diperkuat, khususnya
pada aspek pencegahan
dalam mengintegrasikan atau
mengharmoniskan kebijakan
persaingan dengan kebijakan
lainnya. Untuk itu dibutuhkan
peranan KPPU sebagai lembaga
kredibel baik dari kewenangan
dan kapasitas. Peran KPPU dan
pembangunan serta penguatan
sistem yang sudah ada menjadi
sangat penting. Untuk itu, Lukita
mendukung adanya mainstreaming
kebijakan persaingan dalam
RPJMN. (erm)
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KPD BALIKPAPAN

TEMUKAN PERSEKONGKOLAN, KPPU
GANDENG BPK KALIMANTAN SELATAN

K

oordinasi dalam
penegakan hukum
mendapat tempat
khusus bagi kantor
perwakilan KPPU di Balikpapan
dalam kuartal akhir tahun ini.
Koordinasi tersebut dilaksanakan
tim KPPU yang dipimpin oleh

Kepala Kantor Perwakilan KPPU
di Balikpapan, Akhmad Muhari,
melalui pertemuan dengan Kepala
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Perwakilan Kalimantan Selatan,
Yuliandra Tri Kusumo beserta
jajaran auditor BPK.

Pertemuan tersebut difokuskan
pada beberapa dugaan
persekongkolan yang ditemukan
KPPU di Balikpapan, antara lain
pada Pekerjaan Pembangunan
Jembatan Tabunganen Muara
Tahun Anggaran 20132015 (multiyears), Pekerjaan
Pembangunan Jembatan
Tatah Masjid Berangas Timur
Tahun Anggaran 2013-2015
(multiyears), dan Pembangunan
Gedung DPRD dan Land
Development-nya Kabupaten Barito
Kuala Tahun Anggaran 2013-2015
(multiyears). Seiring kasus ini
masih dalam penyelidikan, KPPU
akan terus berdiskusi dengan Tim
Auditor guna mendukung proses
penyelidikan tersebut. Kedepannya
KPPU akan memanggil para
terlapor yang diduga melakukan
persekongkolan horizontal dan
vertikal pekerjaan (multiyear)
tersebut di Kantor Perwakilan
Daerah (KPD) Balikpapan, jelas
Muhari.[]

KPD BATAM

KPPU AWASI KEMITRAAN KELAPA SAWIT DI RIAU

S

elain di Balikpapan,
bidang kemitraan turut
mendapat perhatian
Kantor Perwakilan KPPU
di Batam dalam tiga bulan terakhir,
terutama dengan dilaksanakannya
Forum Diskusi terkait kemitraan
perkebunan kelapa sawit Provinsi
Riau dan Provinsi Jambi di
Pekanbaru beberapa waktu yang
lalu. Forum tersebut diutamakan
untuk menjelaskan peranan baru
KPPU terhadap kemitraan melalui
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Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
17 Tahun 2013.
“KPPU memiliki wewenang
untuk melakukan pengawasan,
memberikan sanksi, melakukan
pemeriksaan dan mengeluarkan
putusan terkait dengan kemitraan”
terang Lukman dalam forum
tersebut.
Kepala Seksi Promosi dan
Pemasaran Hasil Perkebunan
Bidang P2HP, Dinas Perkebunan
Provinsi Riau, dalam kesempatan

tersebut menyampaikan kemitraan
sangat bermanfaat bagi kedua
belah pihak dalam menjalankan
kegiatan usahanya, Kemitraan
Inti-Plasma sudah terbukti dapat
meningkatkan pendapatan
pekebun karena dalam kemitraan
pengelolaan kebun dilakukan
secara bersama antara pekebun
dengan mitra sehingga kualitas
dan kuantitas produksi cukup
baik dan dihargai dengan harga
yang dilindungi oleh Pemerintah,
jelas Rusdi. Kondisi tersebut juga
diamini oleh asosiasi pelaku usaha

Provinsi Riau. Terkadang memang
ada gesekan antara petani dan
perusahaan, namun hal tersebut
masih dapat diatasi dengan
musyawarah bersama, jelasnya.
Selain kemitraan, perpanjangan
tangan KPPU di daerah ini, juga
turut meningkatkan kesadaran
publik terkait analisa merger dan
akuisisi oleh KPPU, dalam suatu
kuliah umum yang dilaksanakan di
Universitas Negeri Bangka Belitung
awal November lalu.[]

KPD MEDAN

DUKUNG PERSAINGAN SEHAT, BUPAT NIAS BARAT
BERIKAN AKSES KE KPPU

S

elama tiga bulan terakhir
di 2014, Kantor KPPU di
Medan memfokuskan diri
pada upaya pencegahan
perilaku perilaku persaingan tidak
sehat di beberapa wilayah seperti
Kabupaten Nias Barat, Kota
Gunung Sitoli, dan Propinsi Aceh.
Pada audiensinya kepada Bupati
Nias Barat, A. Aroziduhu Gulo,
KPPU menawarkan bantuannya
bagi pemerintah kabupaten jika
membutuhkan pendampingan
atas penanganan persaingan
bisnis yang tidak sehat di wilayah
tersebut. Pesan tersebut mendapat
respon positif dari daerah, terlebih
dengan kesediaan kabupaten
dalam memebrikan informasi
dalam bentuk apapun kepada
KPPU jika terjadi pelanggaran di
lingkungannya.
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Di kegiatan yang dilaksanakan
oleh Bappeda Kota Gunung
Sitoli dan Biro Administrasi
Pembangunan Setda Provinsi
Aceh, Kepala Kantor Perwakilan
KPPU di Medan, Abdul Hakim
Pasaribu sempat berkontribusi
sebagai narasumber dalam rapat

koordinasi dan forum diskusi
yang dilaksanakan pemerintah
daerah. Pesan yang disampaikan
sangat jelas, yakni terkait upaya
penciptaan persaingan usaha
sehat untuk mendorong daya
saing perekonomian daerah, serta
pencegahan persekongkolan tender
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di pengadaan barang dan jasa
yang diselenggarakan pemerintah
daerah.
Berbagai kontribusi tersebut,
tentu saja bermuara pada hal
yang positif. Di Gunung Sitoli
khususnya, pemerintah daerah

dengan antusias mengadaptasi
substansi kebijakan persaingan
dalam bentuk yang lebih kongkrit.
Mereka cukup bersemangat
dalam perumusan rekomendasi
yang mengarah pada komitmen
penerapan prinsip-prinsip

persaingan usaha, dan upaya
preventif untuk menghindari
penegakan hukum persaingan,
serta berbagai upaya peningkatan
sinergi dan koordinasi diantara
satuan kerja dan lembaga dalam
melaksanakan prinsip-prinsip
persaingan usaha di daerah.[]

KPD MAKASSAR

BUPATI MAROS SIAP BANTU KPPU

K

antor KPPU
di Makassar
memfokuskan
kegiatan advokasi
pada beberapa kabupaten, yakni
Jeneponto, Maros, Ternate, dan
Kendari. Di Jeneponto, Kepala
Kantor Perwakilan KPPU di
Makassar Ramli Simanjuntak,
melakukan diskusi dengan selaku
Bupati Jeneponto Drs.H.Iksan

Iskandar, M.Si beserta jajarannya.
Pertemuan tersebut dilaksanakan
untuk memperkenalkan hukum
dan kebijakan persaingan
usaha serta manfaatnya bagi
perekonomian daerah. Kunjungan
ini mendapat respon positif,
khususnya dalam memajukan
potensi laut (garam, ikan, dan
rumput laut) dan peternakan
(padi, sayur mayur, dan jagung

kuning) yang dimiliki Kabupaten
Jeneponto. Bupati Jeneponto
sendiri turut membuka akses bagi
KPPU dalam memberikan advokasi
atas penyusunan dan pembuatan
Peraturan Daerah (PERDA) di
kabupaten tersebut.
Respon positif juga diperoleh
dari Bupati Maros M. Hatta
Rahman dalam kunjungan yang
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dilakukan Wakil Ketua KPPU
Saidah Sakwan, Anggota KPPU
Syarkawi Rauf, dan Kepala
KPD KPPU Makassar Ramli
Simanjuntak. Berbeda dari
Jeneponto, Maros lebih terkenal
dengan sektor pertambangannya.
Sektor ini merupakan sektor ketiga
terbesar penyumbang pendapatan
daerah tersebut. Potensi sumber
daya tersebut banyak hal, seperti
lempung, batugamping, marmer,
pasir kuarsa, basal, andesit, batu
pasir, kerikil, dan sebagainya.
Dominasi Bosowa Group pada
sektor pertambangan di kabupaten
tersebut cukup dikenal, terutama
dengan kepemilikannya di dua
perusahaan bahan galian besar di
Maros yang memproduksi semen
berskala 1,8 juta ton/tahun dan
marmer 0,1 juta ton/tahun.
Di Ternate, diskusi dilaksanakan
secara terpisah dengan Walikota
Ternate Burhan Abdurrahman,
dan Rektor Universitas Negeri
Khairun Ternate Prof. Husen Alting.
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Sebagaimana di atas, pertemuan
ditujukan untuk memperkenalkan
hukum dan kebijakan persaingan
serta manfaatnya bagi daerah.
Respon positif turut diterima dari
kedua pihak. Walikota Ternate
misalnya, akan menindaklanjuti
pertemuan tersebut dengan
pengaturan agenda pelaksanaan
kegiatan Sosialisasi terkait UU
No.5 Tahun 1999 kepada seluruh
Satuan Kerja Perangkat daerah
(SKPD) di kota Ternate, agar
mereka dapat memahami secara
jelas tentang undang-undang
persaingan usaha. Secara khusus,
KPPU dimintakan bantuannya
pada kendala yang dihadapi
Ternate, yakni di bidang distribusi
barang, pengadaan, dan sektor
perkebunan dan jasa yang
merupakan dua sektor unggulan
kota tersebut.
Sejalan dengan hal tersebut,
Prof. Husen Alting menilai
substansi yang disampaikan
KPPU dapat dijadikan up date

bagi pengetahuan bagi pada dunia
kampus. Diharapkan dengan
adanya substansi tersebut dapat
memberikan manfaat yang besar,
sehingga para Pejabat dan Panitia
Pengadaan dapat menjalankan
tugasnya dengan baik dan
tetap sesuai dengan kaidah dan
Peraturan yang berlaku.
Di Kendari, Rektor IV
Universitas Haluoleo, Arsir,
dalam kesempatan lain turut
mengungkapkan kesediaannya
untuk bekerja sama dengan KPPU.
Hal ini mengingat kesamaan
ideologi dan perjuangan antara
universitas dan KPPU, yakni
mewujudkan Tri Dharma Perguruan
Tinggi atas pengabdian kepada
masyarakat luas. Arsir juga
berharap agar pertemuan awal
KPPU dan universitas tersebut,
dapat menjadi pintu awal untuk
terbukanya pintu kerjasama antara
KPPU dengan Universitas Haluoleo
Kendari.[]

