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SUARA PEMBACA
PERMOHONAN KERJASAMA DENGAN
KPPU
Pertanyaan : Cenuk Sayekti, Ph.D (Universitas Lancang
Kuning, Riau)
Berkenaan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas
Lancang Kuning, Saya mewakili Prodi Magister Hukum
Universitas Lancang Kuning hendak mengajukan permohonan
kerja sama dengan KPPU. Adapun bidang kerja sama yang
ingin kami lakukan meliputi bidang pendidikan, sosialisasi,
advokasi, dan penegakan hukum persaingan usaha.
Oleh karena itu, kami mohon agar dapat diberikan informasi
lebih jauh berkenaan dengan permohonan kerja sama beserta
mekanismenya antara Prodi Magister Hukum Universitas
Lancang Kuning dengan KPPU. Atas perhatiannya saya
ucapkan terima kasih.

KICAU
@Dhik_Andhi
@KPPU perseteruan transportasi reguler
dg online, praktek monopoli, kartel,
predatory?
@elimgo
@kppu apakah praktek dumping dilarang
di Indonesia? Atau diperbolehkan?
@CSISIndonesia
Ketua@KPPU : Hampir semua kasus kartel
akarnya adalah regulasi yg buruk, spt
bawang putih.

Jawaban :
Terimakasih kepada Ibu Cenuk atas kepercayaannya terhadap
KPPU. Jika pihak kampus ingin mengajukan permohonan
kerjasama, Ibu bisa mengirimkan berkas permohonan tentang
pentingnya kerjasama tersebut ke KPPU dengan alamat Jdi l.
Juanda 36, Jakarta Pusat, 10120, ditujukan atas nama Ketua
KPPU. Selanjutnya, Bagian Kerja Sama Dalam Negeri akan
menindaklanjuti berkas permohonan tersebut.

PERMOHONAN WAWANCARA DAN
PENELITIAN
Pertanyaan : Oshie Bimantara (KKI Fakultas Hukum
Universitas Indonesia 2012)
Perkenalkan, Saya Oshie Bimantara. Sebagai bagian dari
tugas kampus, Saya bermaksud mengajukan wawancara
da penelitian seputar hukum persaingan usaha ke KPPU.
Selanjutnya, prosedur apa yang harus saya penuhi?
Terimakasih.

Jawaban :
Sdr. Oshie, kami sampaikan apresiasi atas kepercayaannya
kepada lembaga kami. Terkait permohonan penelitian dan
wawancara ke KPPU, Oshie diwajibkan untuk mengirimkan
berkas permohonan wawancara. Di berkas permohonan tersebut,
sebutkan data apa yang Oshie inginkan dan penjelasan singkat
mengenai rencana penelitian tersebut. Jangan lupa lampirkan
foto copy Kartu Mahasiswa (KTM) dan nomor kontak yang mudah
untuk dihubungi. Jika berkas sudah lengkap, kirimkan ke Kantor
KPPU. Terimakasih.

@SyahraniGita
Patut diacungi jempol dlm mengurangi
deforestasi, kalau dugaan monopoli
libatkan @KPPU
@sjamsu_rahardja
Sudah saatnya KPPU tegas dgn kasus
kompleks dan penting spt telekomunikasi
ini
@donalr_23
Rakyat bersama KPPU perangi kartel di
muka bumi
@nanangsari
Semoga KPPU dilancarkan dalam
memerangi pelaku-pelaku kartel ini
@hirappps
Semoga KPPU, KPK bisa bersinergi. Kartel
ayam, daging, itu semua harus diberangus
@isnan_reload
Perkara ayam ini besar skala bisnisnya,
kartel itu harus diberantas!
@veenceu
Maju terus KPPU, yakin kamu bisa!

DEWAN PAKAR : Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, SE., ME., R. Kurnia Sya’ranie, S.H., M.H., Ir. Muhammad Nawir Messi,
M. Sc, Saidah Sakwan, Kamser Lumbanradja, MBA, Drs Munrokhim Misanam, MA. Ec. Ph.D., Dr. Drs. Chandra Setiawan,
M.M.,Ph.D. , Dr. Sukarmi, S.H., M.H. , Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S., PENANGGUNG JAWAB : M. Reza,
PEMIMPIN REDAKSI : Dendy R. Sutrisno, REDAKTUR PELAKSANA : Nanang Sari Atmanta, REDAKSI : M. Isnaeni, Hira
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TAJUK

JATUH BANGUN
SI AYAM
Program pengapkiran dini induk ayam yang telah
dilakukan sudah seharusnya dihentikan. Saling
tuding tanggung jawab juga harus segera dicarikan
jalan keluar.

S

etelah perkara daging sapi, akhirakhir ini harga daging ayam ikut
meroket. Hal ini menunjukkan bahwa
tidak ada kontrol serius dari negara.
Beberapa perusahaan pembibitan yang
seharusnya bertanggungjawab dalam pengaturan
pasokan, justru mengeruk keuntungan pribadi
tanpa memikirkan akibatnya ke masyarakat luas.

Lebih ironis lagi, Direktorat Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan ternyata mendukung
kesepakatan bersama dengan 12 perusahaan
pembibitan untuk melakukan pengapkiran dini
terhadap 6 juta ekor induk ayam (parent stock).
Dalam kesepakatan pada 14 September 2015 itu
mereka setuju untuk mengapkir 40 persen telur
tetas.
Tidak berhenti di situ, ternyata Direktur Jenderal
Perternakan dan Kesehatan Hewan Muladno
menentukan proporsi induk ayam ras pedaging
yang harus dimusnahkan dari setiap perusahaan.
Ia meminta setiap perusahaan melaksanakan
keputusan tersebut tanpa syarat.
Kesepakatan tersebut akhirnya memakan korban.
Jumlah pasokan bibit anak ayam yang berusia
satu hari berkurang di pasar. Apa akibatnya?
Harga anak ayam yang berusia satu hari tersebut
meroket dua kali lipat dari harga yang semula
4-6 ribu per ekor. Hal ini pada akhirnya memicu
kenaikan harga ayam hidup di tingkat peternak
dan akhirnya menyebabkan harga daging ayam
di tingkat retail mencapai 40 ribu per ekornya.
Seperti diketahui, saat ini terdapat beberapa
pelaku usaha yang memiliki jaringan bisnis dari
hulu ke hilir. Diantaranya adalah PT Charoen
Pokphand Indonesia Tbk dan PT Japfa Comfeed
Indonesia Tbk, dimana menguasai 50 persen
suplai bibit anak ayam dan pakan ternak. Selain
keduanya, terdapat lagi PT Malindo, PT CJPIA, dan PT Taat Indah Bersinar, PT Cibadak

Indah Sari Farm, PT Hybro Indonesia, PT Expravet
Nasuba, PT Wonokoyo Jaya, CV Missouri, PT Reza
Perkasa dan PT Satwa Borneo Jaya.
Jika keuntungan diperoleh para pelaku usaha
pembibitan ayam, maka kondisi terbalik terjadi
pada para peternak ayam. Mereka kelimpungan. Di
pasar, mereka sangat kesulitan memperoleh anak
ayam yang berusia satu hari. Ketidakseimbangan
pasokan membuat para peternak tidak bisa
menghasilkan produksi secara maksimal.
KPPU tentu tidak tinggal diam melihat kondisi ini.
Dengan lantang Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf
menegaskan bahwa program pengapkiran dini yang
dilakukan Kementan tidak bisa diterima. KPPU juga
telah meminta Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian
melakukan audit kepemilikan ayam dari para
pelaku industri ayam terlebih dahulu.
Syarkawi dengan tegas mengatakan tidak mungkin
KPPU merestui permintaan untuk melanjutkan
apkir dini sebelum Kementan melakukan audit
menyeluruh terhadap kepemilikan Grand Parent
Stock (GGPS), Grand Parent Stock (GPS), Parent Stock
(PS) dan Day Old Chicken (DOC).
Sebagai negara agraris yang memiliki keunggulan
dan kemudahan produksi komoditas pangan,
memang sangat mudah bagi pelaku usaha besar
untuk mengeruk kentungan besar. Ini adalah
perkara lawas yang terus terjadi di Indonesia. Mari
kita tilik ke belakang lagi beberapa perkara yang
ditangani KPPU, seperti bawang putih, daging sapi,
beras gula, dan terigu. Semuanya mengerucut ke
satu hal, yakni pangan.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sudah
seharusnya duduk bersama mencarikan jalan keluar
persoalan ini. Salah satu jalan keluarnya adalah
segera menyelesaikan revisi UU No. 5 Tahun 1999
yang saat ini KPPU emban, salah satunya adalah
mengenai kewenangan.
Kartel merugikan masyarakat luas, sudah
sepantasnya diberantas. Jika terbukti melanggar
peraturan, maka ganjaran yang dikenakan juga
harus setimpal. []
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Bingkai

PANTAU HARGA - Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf bersama Gubernur
Jawa Barat Ahmad Heryawan pantau harga daging ayam dan sapi yang
sempat naik beberapa waktu lalu di pasar Cihaurgeulis Bandung, Minggu
(24/1/2016). foto. NSA

Kilas KPD
KPD SURABAYA

KPD SURABAYA GELAR TRAINING FOR TRAINER
daerah. Salah satunya adalah SK
Gubernur NTT No. 274/KEP/
HK/2014 tentang perusahaan
pemasok Day Old Chick (DOC),
daging/karkas ayam beku, telur
ayam ras segar, telur burung
puyuh segar, telur dan daging
ayam olahan serta ternak babi
komersial ke provinsi NTT yang
membatasi jumlah perusahaan
pemasok.

B

ekerjasama
dengan
Direktorat
Pengkajian,
Kebijakan dan Advokasi,
Kantor
Perwakilan
Daerah
Surabaya (KPD) menggelar
Training for Trainer Penggunaan
Daftar
Periksa
Kebijakan
Persaingan di Malang, Jawa

Timur, Sabtu, (12/3/2016).
Dalam pembukaannya, Kepala
KPD Surabaya, Aru Armando
menuturkan bahwa beberapa
perkara
yang
ditangani
KPPU di Surabaya seringkali
bersinggungan dengan kebijakan

Kegiatan yang dibuka secara
resmi oleh Kepala KPD Surabaya,
Aru Armando, ini diikuti oleh
peserta dari SKPD beberapa
daerah di wilayah Jawa Timur
seperti Kota Malang, Kabupaten
Malang, Kota Batu, Kabupaten
Pasuruan, Kota Blitar dan
Kabupaten Blitar. []

KPD SURABAYA

PERLUAS JARINGAN, KPD SURABAYA IKUTI
FORUM DISKUSI TOTAL FACTORY PRODUCTIVITY
Nasional RI (Bappenas) di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Airlangga, Kamis,
(24 Maret 2016).

U

ntuk
menjaring
sebaran mitra lembaga,
Kantor
Perwakilan
Daerah
Surabaya
(KPD)
turut
berpartisipasi
dalam
Forum Diskusi “Total Factor
Productivity
Sebagai
Faktor
Penentu Pertumbuhan Ekonomi,
Tantangan,
dan
Peluang”
yang diselenggarakan oleh
Kementerian
Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan
Pembangunan
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Kegiatan ini diikuti oleh instansi
pemerintahan seperti dari Dinas
Perindustrian dan Perdagangan,
Dinas Tenaga Kerja, Badan
Perencanaan
Pembangunan,
perwakilan lembaga penelitian
dan perwakilan pelaku usaha
yang diwakili oleh asosiasi
usaha.
Salah satu topik yang cukup
menarik dalam diskusi tersebut
dan bersinggungan dengan
isu hukum persaingan usaha
adalah saat Wakil Ketua Apindo
Jatim Heribertus Gunawan,
memaparkan
tentang
6

kendala yang dihadapi pelaku
usaha
dalam
meningkatkan
produktifitasnya.
Pertama, kurangnya kebijakan
makro
yang
stabil
dan
mendukung. Kedua, keberpihakan
sektor
pembiaayan/finansial
untuk menunjang perkembangan
sektor
riil.
Ketiga,
belum
tersedianya
infrastruktur,
konektifitas dan sistem logistik
yang efisien. Keempat, belum
tercapainya iklim usaha yang
adil, transparan dan pasti.
Kelima, tidak tersedianya pasar
tenaga kerja yang menunjang.
Terakhir adalah perlu investasi
SDM
melalui
program
pendidikan
dan
pelatihan,
kesehatan dan pemberdayaan. []

Kantor perwakilan Daerah
KPD BALIKPAPAN

HARGA AYAM POTONG MASIH TINGGI, KPPU GELAR SIDAK KE
PASAR PANDASARI BALIKPAPAN
yang ditengarai masih cukup
tinggi.

D

ipimpin langsung Ketua
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
(KPPU) M. Syarkawi Rauf,
Kantor Perwakilan Daerah
Balikpapan (KPD), Kamis pagi
(9/1/2016) meninjau Pasar
Pandasari Balikpapan untuk
mengetahui langsung harga jual
ayam potong dan daging sapi

Menurut
Kepala
KPD
Balikpapan, Ahmad Muhari,
harga jual ayam potong dan
daging sapi di Balikpapan
masuk dalam kategori tidak
wajar. Harga ayam potong di
Balikapapan dijual 50 ribu per
ekornya, atau dengan berat
kurang lebih 1,9 kg. Sementara
itu harga daging perkilonya 120
ribu.
“Seperti biasa, kalau hari raya
besar, seperti lebaran, harganya
pasti situasional dan jadi mahal.
Tapi ini kok masih juga mahal.
KPPU ingin lihat pasokan
di
lapangan
memangnya

kurang? Kalau kurang, itu
kenapa? Apakah produksi
yang berkurang atau produsen
yang menahan pasokan,” ujar
Muhari saat mendampingi
sidak bersama Komisioner
KPPU.
Menurut Muhari, tinggi harga
ayam ini tidak hanya membuat
ibu-ibu rumah tangga menjerit.
Para pelaku jasa seperti tukang
sate ayam itu juga terkena
dampaknya. “Tentu KPPU
ingin membuat situasi ekonomi
di Balikpapan jadi, nyaman,
khan? Oleh karena itu kalau
ada permainan ini kita akan
tingkatkan ke level lebih atas
lagi yakni penyidikan,” tutur
Muhari.[]

KPD BALIKPAPAN

KPPU AWASI PERKEMBANGAN SEKTOR PERBANKAN
sedang tidak menentu. Sudah
seharusnya dunia perbankan
memahami hal ini dan bisa
lebih berpihak ke masyarakat.

K

antor Perwakilan Daerah
Balikpapan
(KPD)
menggelar
sosialisasi
mengenai
prinsip-prinsip
persaingan usaha yang sehat
di industri perbankan, Senin,
(7/3/2016) di Hotel Novotel,
Balikpapan.
Dalam pembukaannya, Ketua
Komisi Pengawas Persaingan

“Dengan integrasi MEA, kita
sudah
sangat
merasakan
dampaknya maka ada urgensi
tinggi untuk meningkatkan
intensifikasi pengawasan di
bidang perbankan khususnya
pada bank-bank besar,” ujar
Syarkawi dalam paparannya.
Usaha (KPPU) M. Syarkawi
Rauf mengungkapkan bahwa
industri perbankan adalah
sektor penting yang sudah
sepantasnya menjadi perhatian
dalam pengawasan KPPU.
Kondisi perbankan yang saat ini
tergolong oligopoli cenderung
mengambil margin keuntungan
yang cukup tinggi, padahal
kondisi ekonomi tanah air

Syarkawi juga menyampaikan
terkait permintaan Presiden
Joko Widodo kepada para
bankir
agar
menurunkan
tingkat bunga. Saat ini, rata-rata
suku bunga kredit perbankan
di kisaran 10-15 persen. Oleh
sebab itu, KPPU melakukan
pengawasan
intensif
agar
tingkat bunga di pasar bisa
bersaing secara sehat.[]
EDISI 52 /2016

9

Kilas KPD
KPD BATAM

KPD BATAM TERIMA KUNJUNGAN DPRD TANJUNGPINANG

K

epala
Kantor
Perwakilan
Daerah
Batam (KPD), Lukman
Sungkar,
didampingi
menerima kunjungan DPRD
Tanjungpinang yang dipimpin
oleh Wakil Ketua DPRD
Tanjungpinang Ade Angga,
Rabu, (23/3/2016).
”Kami bermaksud melakukan
konsultasi
dengan
KPPU.

Setidaknya
ada
dua
poin
yang
akan
dikonsultasikan,
terutama yang ingin kami
pelajari adalah untuk wilayah
Kota Tanjungpinang. Apa saja
bentuk praktek monopoli yang
kerap terjadi dan bagaimana
upaya pencegahan yang mesti
dilakukan agar tidak terjadi
praktek monopoli”, ujar Ade.
Menanggapi hal tersebut, Lukman
Sungkar menyampaikan bahwa
praktek monopoli dapat terjadi
dalam bentuk persekongkolan
tender, penyalahgunaan posisi
dominan, kartel, dsb. Hal ini
tidak hanya disebabkan oleh
perilaku para pelaku usaha,

namun juga dapat disebabkan
oleh kebijakan pemerintah yang
tidak pro persaingan.
”Praktek monopoli tidak hanya
disebabkan
oleh
perilaku
pelaku usaha, tapi bisa juga
dari kebijakan yang dibuat
oleh pemerintah. Bisa jadi
peraturan yang dibuat tidak
pro persaingan, untuk itu
kita punya yang namanya
competition checklist, yaitu tool
yang dapat digunakan untuk
mengukur kesesuaian antara
peraturan yang dibuat dengan
Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999”, ujar Lukman.[]

KPD BATAM

KPD BATAM TERIMA KUNJUNGAN KPID RIAU
oleh 19 Lembaga Penyiaran
Berbayar (LPB) Kabel di wilayah
Provinsi Riau.

K

epala Kantor Perwakilan
Daerah Batam (KPD),
Lukman
Sungkar,
didampingi
sejumlah
staf
serta perwakilan Direktorat
Pengkajian, Kebijakan dan
Advokasi menerima kunjungan
Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah (KPID) Provinsi Riau
pada
Kamis,
(4/2/2016),
bertempat di Kantor KPPU KPD
Batam.
Ketua KPID Provinsi Riau,
Zainul Ikhwan mengatakan
bahwa kunjungan ini dilakukan
dalam
rangka
meminta
pandangan
KPPU
terkait
kesepakatan yang dilakukan
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Jumlah LPB kabel di Riau
terbanyak di Indonesia, yaitu
lebih dari 50 LPB. Satu sama
lain bersaing mendapatkan
pelanggan,
namun
cara
bersaing di antara pelaku usaha
cukup menghawatirkan dimana
terdapat pelaku usaha yang
saling menjatuhkan.
Atas dasar itulah, pada 18
September 2015, bertempat
di Hotel Grand Ellite di Kota
Pekanbaru, para pelaku usaha
LPB membuat kesepakatan
yang disaksikan antara lain oleh
KPID Provinsi Riau, perwakilan
dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.
Kesepakatan
yang
dibuat
diantaranya menentukan harga
jual terendah sebesar 50 ribu,
larangan melakukan promo

gratis untuk biaya pemasangan
baru, larangan untuk beroperasi
bagi LPB kabel di suatu wilayah
jika sudah ada LPB kabel lain
yang beroperasi di wilayah
tersebut, serta kewajiban untuk
memperoleh
rekomendasi
dari Indonesia Cable Television
Association
(ICTA)
bagi
pemohon izin LPB kabel baru.
Menanggapi hal ini, Kepala
KPD Batam, Lukman Sungkar
mengatakan bahwa kesepakatan
harga yang dilakukan 19 pelaku
usaha LPB kabel berpotensi
melanggar Pasal 11 dan Pasal 5
ayat (1) UU N0.5/1999 tentang
Kartel dan Penetapan Harga.
Lukman Sungkar menyarankan
kepada KPID Riau untuk
membatalkan
kesepakatan
tersebut.
Jika
kesepakatan
tersebut
masih
tetap
dilaksanakan, maka KPPU akan
melakukan upaya penegakan
hukum.[]

Kantor perwakilan Daerah
KPD MAKASSAR

KPPU GELAR INSPEKSI KE LUMBUNG BERAS SULSEL
yang terdiri dari tujuh anggota
komisi
dan
investigator
KPPU terjun langsung untuk
mendapatkan langsung fakta
di lapangan ke tiga titik
penggilingan padi. Tim ini ingin
memastikan bagaimana proses
distribusi beras dan kondisi
stock beras di Sulsel.

K

omisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
(KPPU)
mengontrol
kondisi penjualan beras di
Kabupaten
Pinrang
yang
merupakan salah satu lumbung
padi selain Sidrap yang berada
di Provinsi Sulawesi Selatan,
Rabu (27/1/2016).
Dipimpin langsung oleh Ketua
KPPU M. Syarkawi Rauf, tim

Syarkawi menuturkan bahwa
kegiatan sidak ini KPPU lakukan
untuk mengetahui pasokan
beras yang ada di tiap daerah.
Selanjutnya temuan di lapangan
in akan digunakan KPPU untuk
menyelediki dugaan adanya
kartel beras yang menyebabkan
terjadinya kelangkaan beras
di beberapa daerah. Seperti
diketahui sebelumnya, data
di BPS menyatakan bahwa
Indonesia saat ini mengalami
surplus beras, namun fakta

di lapangan ternyata berbeda
dengan data.
“Kita mendapat tugas dari
negara
untuk
melakukan
pengawasan dan memantau
proses persaingan usaha secara
sehat. Pengawasan intensif bisa
mencegah terjadinya praktek
monopoli
dan
membantu
pemerintah dalam mencapai
tujuannya yakni swasembada
pangan,” ujar Syarkawi.
Sementara itu, Bupati Kabupaten
Pinrang Andi Aslam Patonangi
menegaskan bahwa Pinrang
akan terus memaksimalkan
semua potensi yang dimiliki
daerahnya,
apalagi
dia
mengaku jika daerahnya itu
salah satu kabupaten yang tidak
terpengaruh dengan badai El
Nino.[]

KPD MAKASSAR

PAREPARE SIAP PATUHI UU NO. 5 TAHUN 1999

S

etelah melakukan sidak ke
empat penggilingan padi
di Kabupaten Pinrang,
Ketua dan Anggota KPPU
melanjutkan pertemuan terbatas
dengan Walikota Parepare
Taufan
Pawe.
Pertemuan
terbatas ini dilakukan di
Kompleks
Rumah
Jabatan
(Rujab) Wali Kota Parepare,
Rabu (27/01/2016).
Dalam pertemuan yang dihadiri
jajaran SKPD ini, Syarkawi
berpesan kepada para pelaku

usaha untuk tidak melakukan
perjanjian yang dilarang seperti
oligopoli dan kartel, melakukan
kegiatan
yang
dilarang
seperti persekongkolan serta
melakukan
penyalahgunaan
posisi dominan sebagaimana
yang
diamanatkan
oleh
Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan
Monopoli dan Praktik Usaha
Tidak Sehat.
“Saya berpesan kepada Pak
Walikota dan seluruh jajaran
SKPD di Parepare ini agar
patuh
terhadap
peraturan
perundangan, UU No. 5 Tahun
1999. Ini penting, kenapa,
karena untuk menciptakan
iklim persaingan usaha yang
kondusif di wilayah Sulsel,”
ujar Syarkawi.

pare adalah bagian penting dari
wilayah Sulsel yang merupakan pemasok beras unggulan
di Indonesia. Oleh karena itu,
sudah seharusnya harga beras
bisa dikendalikan dan dijangkau masyarakat. Termasuk
bagaimana distribusi pasokan
beras ke wilayah-wilayah di
Indonesia harus dikendalikan
dengan baik.
Sementara itu Wali Kota
Parepare,
Taufan
Pawe,
mengatakan bahwa dirinya
dengan segenap SKPD akan
semaksimal mungkin mematuhi
peraturan perundangan yang
berlaku. Sinergi yang dilakukan
KPPU dengan cara melakukan
inspeksi di Kabupaten Pinrang
dan mengunjungi Parepare
adalah hal baik yang harus
terus dilakukan.[]

Syarkawi menambahkan, PareEDISI 52 /2016
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Kilas KPD
KPD MEDAN

GANDENG MEDIA, KPD MEDAN GELAR WORKSHOP
PERSAINGAN USAHA BAGI JURNALIS
adalah satu wilayah yang belum
tersentuh oleh KPPU, padahal
jika ditilik dari skala bisnisnya,
Aceh merupakan wilayah yang
cukup besar dan potensial
terjadi persaingan usaha tidak
sehat.

K

antor
Perwakilan
Daerah (KPD) Medan
menggelar
workshop
hukum persaingan usaha yang
diikuiti perwakilan jurnalis
cetak/elektronik dan online di
wilayah Banda Aceh. Workshop
digelar di Hotel Pade, Banda
Aceh Senin (29/2/2016). Hadir
sebagai pemateri adalah Kepala
KPD Medan Abdul Hakim
Pasaribu, dimoderatori oleh
Kepala
Bagian
Penegakan
Hukum Ridho Pamungkas.
Dalam paparannya, Hakim
menjelaskan
bahwa
Aceh

Hakim menilai, media sebagai
pihak yang seharusnya netral
dan pro rakyat akan sejalan
dengan visi dan misi KPPU.

membuka
ruang
seluas
mungkin bagi media. Ia juga
memastikan setiap kali ada
pemberitaan perkara yang
ditangani
KPPU,
terlebih
putusan, maka media adalah
mitra strategis yang akan KPPU
hubungi. KPPU juga akan
memastikan bahwa perkara
yang ditangani KPPU tidak
mewakili salah satu pihak/
kepentingan pelaku usaha.

“Media itu jantung demokrasi,
sehingga harus dipersiapkan
dengan
baik.
Jika
ingin
membangun industri yang
baik, maka sudah seharusnya
investasi yang dibangun media
juga investasi yang bernilai
positif, yaitu untuk rakyat,” ujar
Hakim.

Khusus untuk Banda Aceh,
saat
ini
KPPU
sedang
menangani 2 perkara yang
sudah masuk ke dalam tahap
Sidang Majelis, yaitu perkara
pembangunan terminal (CT-3)
dan pembangunan pelabuhan
perikanan Gugop Lampuyang
yang dikerjakan BPKS Sabang.[]

Hakim

memastikan,

KPPU

KPD MEDAN

KPPU HUKUM PELAKU USAHA YANG TERLIBAT TENDER
PEMELIHARAAN JALAN DI SUMSEL

B

erawal
dari
laporan
masyarakat,
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
(KPPU)
kembali
memutus perkara persaingan
usaha tidak sehat di Palembang
pada Kamis, (21/1/2016). Kali
ini Majelis dipimpin oleh Ketua
KPPU M. Syarkawi Rauf dengan
beranggotakan M. Nawir Messi
dan Saidah Sakwan.
Perkara dengan nomor register
05/KPPU-L/2015 ini adalah
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tentang Rehab Jalan Lingkar
Timur
Kota
Prabumulih
Provinsi Sumatera Selatan TA
2013. Para pihak yang terlibat
dalam perkara ini adalah
Pokja Pengadaan III (Jasa
Pengadaan Konstruksi dan
Konsultasi Bidang Bina Marga)
Unit
Layanan
Pengadaan
Pemerintah Kota Prabumulih,
Sumatera Selatan (Terlapor I),
PT Gajah Mada Sarana (Terlapor
II), PT Bina Baraga Palembang
(Terlapor III), PT Dwi Graha
Mandiri (Terlapor IV), PT
Taruna Jayacipta (Terlapor V),
PT Tri Cipta Abadi (Terlapor
VI), PT Cindo Abadi Perkasa
(Terlapor VII), dan PT Krida
Utama Mandiri (Terlapor VIII).

Dari
hasil
pemeriksaan
diperoleh fakta bahwa terdapat
kesamaan penulisan dalam
dokumen penawaran antara
Terlapor II dan III, adanya
kesamaan harga dan alat,
adanya hubungan kekeluargaan
antara Terlapor II, III dan
IV, adanya kesamaan nomor
materai serta adanya pemalsuan
tanda tangan Direktur Utama
dari Terlapor III dan IV yang
dilakukan oleh staf Terlapor II.
KPPU memutuskan bahwa
Terlapor I, II, III, IV, VII dan
VIII terbukti melanggar UU
No. 5/1999. Sementara itu
Terlapor V dan VI tidak terbukti
melanggar UU No. 5/1999. []

Kantor perwakilan Daerah

EDISI 52 /2016
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Sumber: KPPU

UTAMA
UTAMA

SALING TUDING
TANGGUNG JAWAB
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P

erputaran kapital di industri
ayam memang menggiurkan.
Ketua
Komisi
Pengawas
Persaingan Usaha M. Syarkawi
Rauf membeberkan hitungannya.
Secara valuasi, perputaran bisnis di pasar ayam
Indonesia ini mencapai 450 triliun per tahunnya.
Mata rantai bisnis ini mulai dari komersialisasi day
old chick (DOC), pakan, ayam hidup, obat-obatan
hingga daging ayam yang diduga hanya dinikmati
segelintir perusahaan.
KPPU akhirnya bertindak, para produsen DOC
satu persatu dipanggil untuk diperiksa. KPPU
memastikan apakah memang ada pemufakatan
terselubung terkait pengapkiran dini yang
diinstruksika noleh Kementerian Pertanian.
Karena menurut KPPU, pemufakatan ini bisa
menjadi celah untuk bisa terjadi sebuah
perilaku kartel.
Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan
dan
Kesehatan
Hewan
Kementerian
Pertanian (Kementan) Muladno mengatakan
bahwa pengapkiran dini yang dilakukan Kementan
telah mempertimbangkan masukan dari berbagai
pihak. Hal inilah kemudian yang membulatkan
itikad Kementan melakukan pengapkiran, yakni
agar harga ayam di pasaran tidak semakin jatuh.
Muladno menolak anggapan bahwa pengapkiran
dini yang pihaknya lakukan adalah bagian dari
upaya kartel. Apa yang telah Kementan putuskan,
menurutnya, bermula dari permintaan peternak
dan produsen ayam broiler untuk mengendalikan
populasi ayam pedaging. Ia mencari jalan keluar
untuk membantu mendamaikan para produsen
yang tidak pernah sepakat dalam hal apkir.
Setelah melalui investigasi di lapangan dan
mengumpulkan data serta bukti, pada Kamis,
(03/03/2016) KPPU akhirnya menggelar sidang
perdana dugaan pengaturan produksi bibit ayam
pedaging (broiler) ini.
Perkara dengan nomor register 02/KPPU-I/2016
ini diketuai oleh Kamser Lumbanradja dan

*Grafik diolah ulang dari Tempo Edisi 15-21 Februari 2016

beranggotakan
Setiawan.

Sukarmi

dan

Chandra

Para pihak yang menjadi terlapor adalah
PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
(Terlapor I), PT. Japfa Comfeed Indonesia,
Tbk (Terlapor II), PT. Malindo, Tbk (Terlapor
III), PT. CJ-PIA (Terlapor IV), PT. Taat Indah
Bersinar (Terlapor V), PT. Cibadak Indah Sari
Farm (Terlapor VI), PT. Hybro Indonesia (Terlapor
VII), PT. Expravet Nasuba (Terlapor VIII), PT.
Wonokoyo Jaya (Terlapor IX), CV. Missouri
(Terlapor X), PT. Reza Perkasa (Terlapor XI)
dan PT. Satwa Borneo Jaya (Terlapor XII). Total
semuanya adalah 12 terlapor.
“Mereka (12 perusahaan) diduga sengaja
melakukan pemusnahan terhadap apkir dini
indukan ayam atau parents stock secara
bertahap,” tambah Syarkawi. Bahkan
menurut Syarkawi, hingga Desember
tahun lalu saja setidaknya para perusahaan
peternak itu sudah memusnahkan tiga
juta ekor.
Pada akhirnya hal ini menyebabkan persediaan
DOC berkurang sehingga harganya naik. Secara
peraturan perundangan, perbuatan ini telah
melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha.
Senior Vice President PT Japfa Comfeed Indonesia
Tbk Budiarto Soebijanto yang datang pada sidang
perdana di gedung KPPU mengatakan bahwa
pemusnahan parent stock ayam itu atas dasar
regulasi pemerintah.
Menurut Budiarto, tudingan KPPU yang ditujukan
kepihaknya tidak berdasar. Sebab, pemusnahan 6
juta induk atau parent stock ayam oleh perusahaanperusahaan peternakan tahun lalu dilakukan atas
rekomendasi pemerintah agar harga tidak jatuh.
Mari kita hargai proses hukum yang sedang
berlangsung di KPPU. Jangan sampai nasib
peternak ayam berubah jadi kuli di kandang
sendiri. []
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UTAMA

SIAPA PENGUASA BISNIS
UNGGAS?

D

armin Nasution, Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian mengatakan
bahwa Badan Usaha
Milik
Negara
(BUMN)
harus
masuk
kehulu
industri
perunggasan. Hal ini untuk
stabilisasi
harga.
Seperti
diketahui, impor grand parent
stock (GPS) yang berlebih karena
berlebihnya estimasi penghitungan permintaan
pada 2013-2014. Hal ini mengakibatkan kelebihan
produksi daging ayam.
Pada akhirnya persaingan di pasar jadi pincang,
karena perusahaan besar ikut memasok ke pasar
tradisional. Sekarang ini usaha peternakan ayam ras
pedaging (broiler) dikuasai perusahaan integrasi
dan sisanya peternak ayam.
Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf menuturkan bahwa
saat ini peternak mandiri mengalami kesulitan
bersaing dengan perusahaan integrasi. Sebagai
contoh banyak peternak mandiri di Lampung yang
gulung tikar karena kalah bersaing dengan PT
Charoen Pokphand, PT Japfa Comfeed dan
CJ Feed.
Budidaya ayam Charoen Pokphand di
Lampung pada tahun lalu mencapai lima
juta ekor. Inilah yang membuat harga
ayam pedaging kesulitan.
Karena kalah bersaing dengan peternak besar,
banyak peternak mandiri beralih kebisnis lain.
Bagi yang mau realistis, akhirnya memutuskan jadi
peternak plasma.
Jika menilik kondisi beberapa tahun yang lalu,
setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
diterbitkan, 85 persen peternak rakyat menguasai
pasar. Hal ini terjadi karena peraturan perundangan
cukup berpihak terhadap peternak rakyat.
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Dalam aturan tersebut, peternak unggas diizinkan
untuk melakukan integrasi dari hulu ke hilir.
Produk yang dihasilkan peternak bisa di pasarkan
di pasar tradisional dalam negeri.
Charoen Pokphand dan Japfa, yang dulu hanya
“bermain” di pabrikan pakan, kini menguasai
pembibitan vaksin, budidaya, hingga pemasaran.
Integrasi yang seperti ini akhirnya membuat
perusahaan besar makin besar. Para peternak
akhirnya mengikuti pola kemitraan inti-plasma.
Sayangnya, menjadi peternak mitra tidaklah
mudah. Tiap keuntungan per ekornya sudah
dipatok. Sementara itu, jika menjadi petani mandiri,
bisa menentukan sendiri berapa besarannya. Untuk
berapa kali produksi tiap tahunnya pun sudah
ditentukan. []
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KEGIATAN

SINERGI KPPU DAN PERS

M

engawali periode awal tahun
penegakan hukum persaingan
usaha,
KPPU
mengundang
sejumlah insan media untuk
menghadiri kegiatan interaktif
dengan Kepala Biro Hukum, Humas dan
Kerjasama, Wakil Ketua
R. Kurnia Sya’ranie serta
Wakil Ketua KPPU di Kantor
“Kami sangat
Pusat KPPU, Jakarta, Senin,
berharap media
(11/1/2016).

sebagai sarana
anti kartel
betul-betul kuat
mendukung
KPPU.”

M. Reza,
Kepala Biro
Hukum, Humas dan
Kerjasama KPPU

Kegiatan
yang
dikemas
dalam acara silaturahmi
tersebut berlangsung cukup
hangat
dan
interaktif.
Pada
kesempatan
itu,
sejumlah Pejabat Sekretariat
melakukan dialog dengan
awak media, baik televisi,
radio, maupun cetak dan
online.

persaingan.“Tidak ada fanatisme ke media
tertentu. Jika ada media online, misalnya, terlebih
dulu mem-publish berita perkara KPPU, itu
jelas bukan dari KPPU. Spread isu sekarang luas,
medianya juga beragam, hitungan menit, detik
semua orang bisa lihat dari media manapun,” ujar
Syarkawi di depan awak media.
Pernyataan senada juga dipaparkan Kepala
Biro Hukum, Humas dan Kerjasama M. Reza.
Ia menegaskan bahwa selama ini prinsip kerja
KPPU adalah mengumpulkan seluruh alat
bukti yang memadai, kuat, baru kemudian
menyampaikannya ke media.
“Kami tidak akan sembarangan menyebarkan
siapa-siapa yang menjadi terlapor. Semua
investigator KPPU memiliki standar yang
jelas dan memiliki pedoman teguh yang terus
dipegang. Apakah alat bukti itu sudah atau
belum, itu dengan pertimbangan yang sangat
kuat,” tutur Reza.

Selain melayani tanya jawab rekan media terkait
perkembangan perkara yang ditangani KPPU,
Komisioner juga terbuka terhadap kritik dan
saran, khususnya untuk kemajuan KPPU. Forum
ini menjadi bukti bahwa hubungan antara KPPU
sebagai satu-satunya penegak hukum persaingan
usaha di Indonesia dengan insan pers berjalan
cukup baik.

Reza menambahkan, kawan-kawan media
seharusnya memahami prinsip kerja KPPU
ini.
Sebelum
disampaikan
kemasyarakat,
perlu dikoordinasikan dipastikan kebenaran
informasinya. Jika semua sudah jelas dan
gamblang, maka juru bicara KPPU, yakni Kepala
Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama pasti
dengan terbuka akan menginformasikannya ke
awak media.

Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf mengatakan,
KPPU tidak pilih kasih media mana yang lebih
memperoleh informasi terkait penegakan hukum

Semoga relasi KPPU dan media semakin kuat! []
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CERMATI KEBIJAKAN DI INDUSTRI
PERUNGGASAN, KPPU GELAR FGD
SERENTAK DI 5 KOTA

K

ebijakan di industri perunggasan
Indonesia merupakan salah satu objek
yang saat ini sedang dikaji Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Dalam Focus Group Discussion yang
serentak digelar di 5 kota (Bandung, Yogyakarta,
Demak, Surabaya dan Medan), (27/2/2015), KPPU
mengendus adanya praktik monopoli dalam
komoditas ayam.

Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf mengatakan bahwa
KPPU menengarai adanya exclusive dealing antara
peternak yang membeli anak ayam (day old chicken/
DOC) dengan perusahaan.
jual ini membuat KPPU akan memangkas rantai
“Ini terjadi di perunggasan tanah air. Saya dapat distribusi.
info langsung dari Pontianak, mereka jika beli
DOC harus beli pakan
“Bayangkan, harga di peternak
tertentu,” ujar Syarkawi
itu hanya 8.500 - 10.000/kg tapi di
saat memimpin FGD di
“Mengembalikan
pasar harganya menjadi 40 ribu/
Bandung (27/2). Padahal,
kg. Nah, ini persoalannya dimana?
kesejahteraan peternak
seharusnya
peternak
Kita pun akan memotong rantai
itu juga jadi prioritas
memiliki hak memilih
distribusinya,” imbuhnya.
KPPU”
untuk membeli merk yang
lain.
Karena margin yang relatif jauh ini,
pihaknya menduga ada tindakan
Sebelum 2009/2010 itu, peternak mandiri masih monopoli atau kartel daging ayam. Kartel itu
menguasai 80 persen pangsa pasar. Sebesar terkait apkir dini parent stock. Rencananya, pada
20 persennya merupakan peternak mitra dan tanggal 3 atau 10 Maret mendatang, KPPU akan
terafiliasi dengan satu perusahaan tertentu.
melakukan pemeriksaan pendahuluan.
“Sekarang, justru terbalik. Peternak mandiri
hanya 20%. Ini artinya, dalam waktu 5-6 tahun
peternak mandiri kita habis. Kebanyakan dari
mereka menjadi peternak mitra dan tak sedikit
yang gulung tikar. Kita nggak mau pola ini terus
berlangsung karena jika terus begini posisi tawar
para peternak menjadi lemah di sektor hilir,”
jelasnya.

Kecenderungan
tingginya
ketergantungan
pasokan terutama day-old-chic (DOC) dan pakan
ternak ini diduga menjadi penyebab utama harga
jual daging ayam menjadi fluktuatif. Mayoritas
peternak mitra atau terafiliasi dengan perusahaan
itu dipaksa membeli pakan ternak merek tertentu
jika ingin membeli DOC.

Kelemahan posisi tawar inilah yang kemudian
menjadi penyebab daging ayam di pasar melonjak
cukup tinggi. Padahal, harga daging ayam di
tingkat peternak itu 8.500 -10 ribu/kg. Namun,
anehnya harga itu meroket di tingkat konsumen,
yaitu mencapai 40 ribu/kg. Ketimpangan harga

“Peternak mandiri tidak bisa mendapatkan
pasokan DOC jika dia tidak membeli pakan ternak
tertentu. Peternak yang membeli DOC itu wajib
membeli pakannya dalam satu paket. Padahal,
si peternak harusnya mempunyai peluang dan
pilihan untuk memberikan pakan merek lain,”
tutur Syarkawi.[]
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KPPU KAJI DAMPAK TARIF
BATAS BAWAH
DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PEREKONOMIAN
NASIONAL

U

ntuk memantau perilaku bisnis
pelaku usaha di tanah air, Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
menggelar Focus Group Discussion
tentang dampak penetapan floor
pricing atau tarif batas bawah terhadap kondisi
perekonomian nasional. Digelar di Ruang Market
KPPU, Jakarta, (23/2/2016), FGD ini dihadiri
dibuka langsung oleh Ketua KPPU M. Syarkawi
Rauf.

Dalam upaya pengawasan terhadap perilaku
pelaku usaha, KPPU menyelenggarakan Focus
Group Discussion (FGD) bersama dengan beberapa
kementerian
terkait di Ruang
Market Gedung
“Tanpa ada inovasi,
KPPU Lantai 2,
persaingan usaha yang
Jakarta. FGD ini
memadai itu tidak
dilakukan terkait
tercipta. Ujungnya
dengan dampak
bisa saja maskapai
penetapan floor
pricing atau tarif
berperilaku kartel,”
batas
bawah
di
beberapa
sektor
Industri
M. Nawir Messi,
terhadap perekonomian.
Komisioner KPPU
Kegiatan yang dibuka secara
resmi oleh Ketua KPPU, M. Syarkawi Ra’uf,
diikuti oleh beberapa kementerian terkait, antara
lain Staf Presiden, Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
(Kemenko Ekonomi), Kementerian Koordinator
Bidang
Kemaritiman
(Kemenko
Maritim),
Kementerian
Perhubungan
(Kemenhub),
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Kemen ESDM), Kementerian Perdagangan
(Kemendag), Kementerian Perindustrian, dan
Kementerian Pertanian (Kementan).
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Turut hadir pada kegiatan tersebut antara lain
Anggota KPPU, M. Nawir Messi, Plt. Deputi
Pencegahan, Taufik Ahmad, dan Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Gadjah Mada (FE UGM),
Dr. Rimawan Pradiptyo.
Dalam sambutannya, Syarkawi menjelaskan
bahwa diskusi kajian ini dilakukan untuk
mengetahui dampak penerapan tarif batas
bawah di setiap sektor terhadap ekonomi
nasional. Dilihat dari persaingan, tarif batas
bawah ini dapat menjadi sarana terjadinya
persekongkolan. “KPPU tidak menginginkan hal
ini menjadi macroeconomic framework, mengingat
tidak berjalannya suatu sektor industri atau
terdistorsinya suatu pasar tidak selalu dapat
diselesaikan dengan pengaturan tarif bawah”,
terang Syarkawi lebih lanjut.
Selanjutnya, Nawir menerangkan bahwa
terdapat beberapa tujuan KPPU, antara lain
pertama, mendorong efisiensi ekonomi nasional,
kedua, kesempatan berusaha yang sama, dan
ketiga, untuk mencapai efeisiensi berkeadilan.
“Awalnya, tarif batas bawah ini dilakukan untuk
melindungi pengusaha kecil, namun pengusaha
besar juga mendapatkan keuntungan yang
lebih besar daripada sebelumnya, karena sudah
efisien. Pada akhirnya, konsumenlah yang harus
membayarnya”, jelas Nawir.
Selanjutnya, KPPU berharap adanya sinergi
review kebijakan yang telah ada untuk mencapai
tujuan KPPU dan regulator terkait, sehingga
tujuan kebijakan pada setiap sektor dapat
tercapai tanpa mengorbankan aspek keadilan.[]

KOMPAK - Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf, Menteri
Pertanian Amran Sulaiman dan Ketua KPK Agus Rahardjo
sepakat awasi komoditas pangan, Jakarta, (10/02/2016).
Foto: Bayu F.

D

tidak pasti,” terang Syarkawi.

alam
rangka
mewujudkan
kedaulatan
pangan
melalui
pemberantasan
tindak
pidana
korupsi serta tata kelola komoditas
pangan, KPPU menjalin kerjasama
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dan
Kementerian
Pertanian
(Kementan).
Kerjasama ini diteken di kantor Kementan, Rabu
(10/2/2016).
Ketua KPPU Syarkawi Rauf menyampaikan
bahwa komitmen antara KPPU dengan KPK dan
Kementan ini adalah komitmen untuk saling
membuka data dan informasi soal tata kelola
komoditas pangan.
Menurut Syarkawi, selama
ini reformasi di bidang
ekonomi,
terutama
di
sektor pangan, terlihat
berjalan
lamban.
Hal
tersebut dikarenakan sektor
komoditas pangan hanya
memiliki segelintir pemain
yang membuka peluang
terjadinya persengkokolan
atau kartel pangan.

KPPU,
KPK DAN
KEMENTAN
SEPAKAT
AWASI 11
KOMODITAS
STRATEGIS

Sementara itu Menteri Pertanian Andi Amran
Sulaiman mengatakan, ada 11 komoditas
strategis yang akan diawasi oleh Satuan Tugas
(Satgas) dari KPK. 11 komoditas tersebut antara
lain, padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi
atau kerbau, cabai, bawang merah, kelapa sawit,
karet, kopi dan kakao.
Menurut Mentan, 11 komoditas pangan strategis
tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan
sekaligus sebagai ruang ekonomi rakyat.

Sebelas komoditas pangan strategis tersebut
mencapai 712,4 triliun dengan rincian, padi 359,4
triliun, jagung 78,2 triliun, kedelai
7,7 triliun, gula 32,2 triliun,
“Dalam pasal monitoring, daging sapi atau kerbau 56,5
triliun, cabai 49,4 triliun, bawang
KPK mengevaluasi
merah 27,1 triliun, kelapa sawit
kebijakan pemerintah.
31 triliun, karet 25,9 triliun, kopi
Selain memberikan
23 triliun dan kakao 21 triliun,
saran, kami juga akan
ujar Mentan.

melakukan penindakan,”
Agus Raharjo,
Ketua KPK

“Dalam beberapa tahun
terakhir,
KPPU
fokus
melakukan reformasi pasar dan kami ingin
membentuk satgas khusus untuk melakukan
kajian
regulasi.
Hampir
semua
kasus
persekongkolan itu terjadi karena regulasi yang

Ketua KPK Agus Raharjo
mengatakan, untuk mewujudkan
itu, KPK akan memiliki satu
kantor di gedung Kemtan yang akan diisi
oleh satuan tugas (Satgas) dari KPK. Satgas
ini langsung berhubungan dengan pimpinan
KPK untuk menginformasikan segala hal perihal
pangan di Kemtan. Masuknya KPK di Kemtan
diharapkan dapat membenahi Kemtan dari
dalam.[]
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Bingkai

SEMANGAT BARU - Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf bersama segenap
Komisioner saat melakukan syukuran ruang sidang baru di Kantor Pusat
KPPU Jl. Juanda 36, Jakarta, (11/01/2016). Foto: NSA

Wa
Wa
w
w
ancara
ancara

MUHAMMAD YUSUF
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PERILAKU
BISNIS ITU
SANGAT
DEKAT
TINDAKAN
PENCUCIAN
UANG!
TEGAS - Ketua PPATK Muhammad Yusuf sepakat bahwa TPPU sangat
dekat dengan korupsi dan kartel, Jakarta, (23/02/2016). Foto: NSA
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K

epala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf
mengatakan bahwa perilaku bisnis para pelaku usaha itu identik dengan tindakan
pencucian uang. Ada nama perusahaan, tapi tidak ada aktivitas konkrit didalamnya.

Sebagai pejabat yang mengawali karirnya dari nol, ia beberapa kali memberikan kode off the
record di sela-sela wawancara.
Di ruang kerjanya yang sederhana, Muhammad Yusuf menerima Tim Redaksi Kompetisi Dendy R.
Sutrisno, Nanang Sari Atmanta dan Fotografer Mochamad Isnaeni.
Hal apa yang perlu diwaspadai oleh KPPU dan
masyarakat terhadap Tindak Pidana Pencucian
Uang (TPPU)?
Tentu saja perkara pencucian uang juga sering
bersinggungan dengan aktivitas bisnis. Yang
perlu diwaspadi tentu cukup banyak, ada soal
underlying transaksi, profil para pihak, pola
transaksi, profil bisnis, periode transaksi sampai
masyarakat yang bisa jadi alat/sarana, bisa jadi
korban bahkan jadi pelaku pasif TPPU. Khan,
ada itu perkaranya supir dijadikan seolah-olah
direktur. Ya, khan? Itu malah dari tender juga.

Apalagi jika bertambah kewenangan, berarti ada
keilmuan yang harus di upgrade, disesuaikan
dengan UU yang baru, yakni aspek transparansi
dan profesionalisme dari setiap Anggota Komisi.
karena sekarang ini modus tender curang
berjalan beriringan dengan TPPU.
Bagaimana keterlibatan profesi advokat dalam
perkara persaingan usaha tidak sehat?

Profesi apapun, sesungguhnya rentan dengan
kejahatan, advokat sebagai pihak yang jadi
perpanjangan tangan para pihak tidak mustahil
akan tergoda. Profesi mulia/nubellum
sebagai pengacara malah berubah jadi
“Investigator KPPU harus mulai
makelar dan status pengacara menjadi
oknum itu perlu dibuat mekanisme yang
melebarkan insting dalam proses
memungkinkan agar miss of conduct dari
investigasinya. Rangkul semua pihak
perilaku menyimpang lainnya dapat
dieliminasi atau setidaknya dikurangi.
yang punya potensi bagus dalam
Misalnya, larangan Anggota Komisi
penyelidikan”.
bertemu dengan advokat kedua belah
pihak, menyediakan ruangan yang
Kenapa persoalan tender yang melibatkan
transparan dan dapat dilihat dari luar.
uang pelicin ini masih saja terus terjadi?
Apa saja optimalisasi peran pencegahan KPPU?
Karena supply dan demand masih berjalan.
Mekanisme
penawaran
dan
penentuan
Yang sekarang susah diperoleh dan sangat
pemenang tidak transparan, ada praktek ijonisasi
dirindukan banyak orang adalah keteladanan
saat perencanaan. Ambil contoh paling terlihat,
pimpinan. Ini bisa modal dasar dan semangat
kasus Hambalang, perkara di jalan Halmahera
Sekretariat KPPU untuk bekerja. Untuk substansi
sampai proyek-proyek di beberapa kementerian.
peraturan, berikan sanksi yang berat ke para
pihak yang melanggar, sehingga ada efek jera di
Lalu apa yang seharusnya dilakukan KPPU?
diri para pelaku.
Banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Kaji secara
rinci perjanjian yang jadi suatu transaksinya,
kaji jenis dan nilai profit yang didapat. Jangan
lupa, lihat latar belakang dan profil para pihak,
apakah memiliki passion dan kemampuan untuk
itu.
Apa saran Bapak terkait revisi UU persaingan
usaha yang saat ini sedang berjalan, khususnya
dalam hal kewenangan?
Satu yang pasti dan ini tidak bisa ditawar lagi,
capacity building untuk para Anggota Komisi.

Bagaimana pandangan Bapak mengenai kiprah
KPPU selama ini?
Publikasi putusan KPPU itu masih kurang,
jadinya tidak banyak pihak yang kenal KPPU.
Namun, kalau dilihat dari geliat perkara yang
sedang ditangani KPPU, pantauan media cukup
lumayan. Tapi, jangan berhenti begitu saja ketika
perkara sedang disorot, ya. Jika memang sudah
disorot media, dan perkaranya memang besar,
terus perdalam investigasinya. []
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Wawancara

ZAENAL ARIFIN MOCHTAR
AKTIVIS ANTIKORUPSI

NEGERI KARTEL KORUPSI

Foto. metrosulawesi.com

M

eski program pemberantasan korupsi sudah dicanangkan sejak era Susilo Bambang
Yudhoyono, Indonesia belum juga bersih dari perilaku ini. Pada 27 Januari 2016, pegiat
antikorupsi Trasnparency International Indonesia merilis daftar peringkat negara dengan
indeks persepsi korupsi tertinggi.

Menurut mereka, Indonesia saat ini berada di peringkat 88 dari 168 yang diukur. Skor Indonesia secara
pelan naik 2 poin, dan naik cukup tinggi 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Skor CPI berada pada rentang
0-100. 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih.
Sejak diluncurkan pada tahun 1995, CPI telah digunakan oleh banyak negara sebagai rujukan tentang
situasi korupsi dalam negeri dibandingkan dengan negara lain.

Lalu seberapa parah budaya bisnis tidak sehat yang didalamnya menyeret perilaku korup? Apakah karena
supply dan demand saja, sehingga perilaku korup ini tidak akan pernah bisa hilang? Berikut hasil wawancara
Redaksi Kompetisi Nanang Sari Atmanta dan Hira Puspita Putri dengan Zenal Arifin Mochtar – sosok
yang terkenal setelah menjadi panelis dalam debat Capres/Cawapres beberapa waktu yang lalu, Rabu,
(17/2/2016).
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Menurut Anda, seberapa parah budaya korupsi
di tanah air?
Kalau dilihat, sekarang ini perilaku korup memang
sangat parah. Coba mas lihat dari media saja,
bagaimana lembaga yang seharusnya menjadi
bagian penting dari penegakan hukum, justru
pejabatnya yang korup. Jumlah yang dikorup
itu sungguh besar. Korupsi di Indonesia ini
sudah terstruktur, hampir ada di semua lembaga.
Perilaku korup ini juga melibatkan pelaku usaha
yang kongkalikong dengan pejabat pemerintah,
pejabat pengadaan.

“Untuk memberantas kartel, pertama
yang harus diperkuat adalah
Sekretariat KPPU, ini penting”.
Bagaimana alur keterlibatan pelaku usaha ini,
mengingat banyak sekali terjadi praktik tender
tidak sehat yang saat ini ditangani KPPU?
Ada praktek yang sangat terkenal, yaitu uang
pelicin. Adanya praktik serta biaya administrasi
yang sangat panjang itu dapat menimbulkan
adanya kesempatan menggunakan uang pelicin.
Karena ini jadi biaya facilitator payment atau
pembayaran untuk proses yang diharapkan
proses administrasi menjadi lebih cepat. Berbeda
dengan negara lain, dimana negara lain bisa
melegalkan biaya tersebut dan menetapkan biaya
tarif administrasi sesuai dengan jangka waktu
proses administrasi.
Setelah korupsi, ada nama baru dalam sebuah
persekongkolan bisnis, yakni kartel. Bagaimana
pandangan Anda?
Praktik kartel itu sama saja dengan praktik
korupsi, sama-sama tindak kejahatan yang
dilakukan oleh sekelompok pelaku usaha. Kartel
itu tidak bisa dipisahan dengan korupsi, karena
kartel itu bagian dari proses korupsi tersebut. Ya,
kartel itu merupakan persekongkolan jahat.
Anda
masih
yakin
dengan
periode
kepempimpinan Joko Widodo (Jokowi) akan
mampu memberantas korupsi?
Bukan persoalan yakin atau tidak, mas. Tapi
ini persoalannya adalah harus, siapapun
pemimpinnya. Kalau tidak, negara ini jadi negara

yang bisa dikatakan gagal. Jadi bukan soal yakin
saja, tapi memang harus ada pemimpin yang
berani ambil risiko.
Apakah sejauh ini KPPU sudah bekerja dengan
baik?
Saya pribadi berharap ada transparansi sistem
beracara dan persidangan di KPPU, sehingga
dapat diakses langsung oleh publik dan
meminimalisir adanya permainan praktik uang
pelicin yang sekarang ini banyak dihadapi dalam
penegakan hukum di KPPU.
Saya juga menyarankan agar KPPU mau
membuka atau memberikan daftar pelaku
usaha yang masuk daftar hitam, atau yang
terbiasa melakukan praktik tidak sehat. Jika
nama perusahaannya disebar, banyak yang
akan tahu. Paling tidak jika ada investor yang
akan masuk ke perusahaan yang masuk dalam
daftar hitam tersebut, jadi mereka pikir-pikir
panjang.
Untuk memperkuat lembaga, apa yang harus
KPPU lakukan?
KPPU harus melakukan penguatan kelembagaan
dan meningkatkan kepercayaan publik. Coba
perkuat Sekretariat, dengan tagline lembaga
independen namun sejahtera. Ini otomatis akan
menarik banyak minat profesional bergabung.
Buat profil lembaga yang mudah diterima
masyarakat, bangun kasus yang langsung
bersentuhan dengan konsumen, misalnya kasus
beras, kasus bawang putih atau kasus sapi yang
baru-baru ini ramai di media.
Sebentar lagi KPPU akan memasuki periode
pemilihan komisioner yang baru. Apa saran
Anda terkait komisioner dimasa yang akan
datang?
KPPU itu butuh sosok yang bisa membuat nama
lembaga lebih dikenal. Saya sangat berharap
komisioner KPPU itu sosok yang memiliki visi,
mimpi, jadi bisa memperkuat kelembagaan.
Kenapa? Karena KPPU itu sudah memiliki
banyak wewenang dari penyelidikan sampai
dengan mengeluarkan putusan. KPPU juga perlu
lebih intens lagi menggandeng lembaga-lembaga
penegak hukum, misalnya KPK. Mengerjakan
kasus bersama, penyidikan dan penyelidikan
bersama, ini menarik.[]
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PERSPEKTIF

WASPADAI
KARTEL
PANGAN
LINTAS
NEGARA

S

ejumlah komoditas pangan masih
menjadi sektor yang strategis dan gurih
di Tanah Air, tidak terkecuali bagi
pelaku anti persaingan usaha baik di
dalam maupun luar negeri.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),
sebagai satu-satunya otoritas negara yang
bertanggung jawab untuk menindak para
pengusaha nakal, menilai kartel komoditas
pangan semakin berkembang pesat pada tahun
depan.
Jika sebelumnya sudah muncul adanya praktik
kartel bawang putih, dugaan kartel garam, daging
sapi, hingga unggas, diprediksi pada tahun
monyet dengan unsur api akan muncul fenomena
baru.
Ketua KPPU Syarkawi Rauf langsung dengan
tegas menyebutkan adanya dugaan perilaku kartel
lintas negara (cross-border cartel). Sebenarnya
tidak bisa dibilang baru juga, mengingat perilaku
kartel tersebut sudah dilaksanakan selama ini.
Hanya saja, dampaknya tidak terlalu dirasakan
masyarakat dalam negeri.

kurangnya pasokan karet dunia sehingga
diharapkan harga internasional terkerek.
Dugaan kartel yang saat ini tengah dikaji yakni
terkait komoditas minyak sawit mentah (crude palm
oil/CPO). Kedua produsen terbesar komoditas
minyak nabati tersebut, Indonesia dan Malaysia
diduga melakukan penetapan harga untuk
menguasai pasar.
Kedua, perilaku kartel yang dilakukan oleh
pengusaha di dalam negeri, kemudian produknya
diekspor ke negara lain. Pengusaha ayam hidup
(life chicken) di Negeri Jiran telah mempraktekkan
perilaku tersebut terhadap mayoritas konsumennya
di Negeri Singa.
Negara yang mengklaim serumpun dengan
Indonesia tersebut memiliki posisi yang kuat
sebagai eksportir ayam hidup. Terdapat dua
perusahaan besar di negara tersebut yang telah
bersekongkol untuk menerapkan harga yang sama
kepada konsumen di Singapura.
Konsumen di negara asal Lee Kuan Yew menjadi
dirugikan atas tindakan tersebut. Mereka dipastikan
membayar ayam hidup lebih tinggi dibandingkan
dengan harga internasional.
“[Perilaku kartel] itu semua yang akan banyak
terjadi pada tahun depan,” kata Syarkawi saat
ditemui Bisnis di kantornya.
Prediksi perilaku tersebut sudah diantisipasi
oleh KPPU dengan berkoordinasi antar-otoritas
persaingan usaha di beberapa negara. Saat ini yang
telah dilakukan adalah menjalin hubungan dengan
Australian Competition and Consumer Commission
(ACCC).
Kerjasama tersebut akan memungkinkan KPPU
bertukar informasi terkait kartel. Harapannya,
jangan sampai perilaku kartel sudah terbentuk dari
tingkat eksportirnya.

Dia menyebutkan beberapa contoh perilaku
kartel lintas negara. Pertama, adanya kelompok
produsen di beberapa negara yang menjalin
kesepakatan untuk menetapkan harga. Contoh
nyata adalah kesepakatan produsen di Indonesia,
Malaysia, dan Thailand terkait komoditas karet.

Pengawasan ke luar negeri memang diperlukan,
tetapi konsentrasi di dalam negeri juga jangan
sampai lengah. KPPU akan menyoroti perilaku
persaingan usaha di komoditas beras dan gula
untuk tahun depan.

Pada 2014, ketiga negara Asia Tenggara penghasil
karet terbesar tersebut sepakat untuk mengurangi
kegiatan ekspornya. Sikap tersebut menimbulkan

Saat ini, kedua komoditas tersebut sudah masuk
dalam radar tim investigator. Menurut Syarkawi
telah terjadi ketidaksinambungan harga domestik
dengan internasional.
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Oleh Rio Sandy Pradana

Penulis adalah jurnalis Bisnis Indonesia

paksa, hingga pemanggilan paksa.
Harga kedua sektor pangan
Sejumlah
tersebut
tinggi
untuk
Selain itu, tahun depan
berlaku
di
domestik,
komoditas
komisi ingin amandeman
sedangkan
harga
pangan masih menjadi
u n d a n g - u n d a n g
internasionalnya lebih
tersebut
menambahkan
rendah.
Indikator
sektor yang strategis dan
sanksi denda kepada
tersebut yang coba
pelaku
kartel.
Dari
gurih di Tanah Air, tidak
akan didalami oleh
denda maksimal yang
komisi
beberapa
terkecuali bagi pelaku anti diputuskan
hanya
waktu mendatang.
Rp25 miliar, diharapkan
persaingan usaha baik
nominalnya bisa melonjak
“Terlebih
di
dalam
di
dalam
maupun
menjadi
Rp1 triliun, sehingga
negeri tidak ada regulasi
bisa menimbulkan efek jera bagi
yang menjadi hambatan
luar negeri.
pelakunya.
untuk kedua komoditas pangan
itu, apakah ada perilaku anti
Ketegasan dan kepastian hukum upaya
persaingan usahanya,” ujarnya.
penindakan KPPU tersebut sangat dinanti oleh
masyarakat. Salah satu ekonom Institute for
KPPU telah menetapkan tujuh komoditas
Development of Economics and Finance (INDEF)
strategis yang menjadi konsentrasi utama dalam
Bustanul Arifin mengakui potensi penetapan
pemberantasan perilaku kartel. Diantaranya,
harga maupun penimbunan pasokan komoditas
daging sapi, gula, jagung, garam, kedelai, bawang,
pangan masih akan dilakukan pengusaha pada
dan anak ayam (day old chicken).
tahun depan.
Terkait dengan upaya untuk meningkatkan
Kedua tindakan tersebut bisa dilakukan bersamapengawasan komoditas strategis di dalam
sama, yang dalam istilah ekonomi disebut
negeri, KPPU akan lebih mengintensifkan upaya
oligopoli dan oligopsoni. Praktek itu lumrah dan
koordinasi. Dalam upaya preventif, pihaknya
sah dilakukan jika dilihat dari sudut pandang
akan menjalin komunikasi dengan asosiasi
ekonomi.
pengusaha berupa sosialisasi beberapa kegiatan
yang dilarang dalam konteks persaingan usaha.
Pengusaha
sebagai
pihak
yang
selalu
mengutamakan
keuntungan
berhak
untuk
Sosialisasi juga akan dilakukan di tingkat
menjaga stok barangnya atau menekan harga
kementerian/lembaga
pemerintah
karena
serendah-rendahnya. Baik sendiri maupun
terdapat pihak yang tidak memahami kartel
dilakukan secara berkelompok.
itu sendiri. KPPU telah mempunyai indikator
bernama competition checklist yang berisi 20
Terlebih, pengusaha masih dihadapkan pada
pertanyaan.
realita yang klise yakni ketidakjelasan informasi
pasokan, stok, maupun pemetaan pasar.
Daftar pertanyaan yang ditujukan ke pemerintah
Ketiganya menyebabkan harga komoditas pangan
untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang
selalu bergejolak, sehingga pengusaha berusaha
dibuat berisiko menimbulkan tindakan anti
untuk menstabilkan dengan caranya sendiri.
persaingan usaha atau tidak.
Upaya pengawasan tentunya tidak sahih jika
tanpa adanya payung hukum yang memperkuat
tindakan tersebut. KPPU masih berharap pada
penyelesaian amandemen Undang-Undang No.
5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
persaingan Usaha Tidak Sehat.
Saat ini, pihaknya masih terkendala terkait proses
penyelidikan. Upaya tersebut dinilai kurang
maksimal karena tidak mempunyai kewenangan
menggeledah, menyadap, melakukan eksekusi

Namun, pandangan tersebut sangat bertentangan
dengan ranah hukum. Para pengadil biasanya
menyebut dengan istilah kartel, penimbunan
barang, atau persekongkolan harga.
Pada akhirnya, sejumlah dugaan kartel harus
segera dituntaskan oleh KPPU agar masyarakat
segera mendapat kepastian hukum. Terbukti
atau tidak, hasilnya harus dilaporkan, bagaimana
sikap negara dan apa saja penanggulangannya
agar tidak terjadi lagi. []
EDISI 52 /2016

29

PENEGAKAN HUKUM

HARMONIS - Ketua KPPU M. Syarkawi
Rauf saat menyambut Menteri Komunikasi
dan Menteri Kominfo Rudiantara sebelum
dimulainya penandatanganan MoU di Kantor
Pusat KPPU, Jakarta, (23/3/2016).

S

etelah beberapa waktu yang
lalu
Mahkamah
Agung
menghukum
sejumlah
perusahaan
telekomunikasi
dalam kasus kartel layanan
pesan singkat (SMS), Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) kembali
menjalin kerjasama dengan Kementerian
Komunikasi dan Informatika. KPPU
dan Kominfo sepakat untuk mengawasi
persaingan tidak sehat di sektor industri
telekomunikasi.

“Nota kesepahaman ini
diharapkan membuat
industri komunikasi
menjadi lebih baik lagi,”
Rudiantara,
Menkominfo

30

Bertempat di Ruang Market
KPPU, Rabu (23/3/2016),
Ketua KPPU M. Syarkawi
Rauf mengatakan bahwa perkara kartel
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CIPTAKAN IKLIM
INDUSTRI YANG
SEHAT, KPPU
DAN KOMINFO
TANDATANGANI NOTA
KESEPAHAMAN
SMS pada 2008 silam merupakan bukti
kemenangan rakyat. Enam perusahaan
yang terbukti melanggar UU No. 5
Tahun 1999 pada akhirnya diwajibkan
membayar denda yang harus disetorkan
sebagai kas negara sebagai bukti denda
dalam pelanggaran hukum persaingan.
“Melalui kerjasama ini, kami ingin sinergi
antara Kementerian Kominfo dan KPPU
untuk mengawal persaingan usaha di
industri telekomunikasi. Dan memang
sudah seharusnya pemerintah hadir
ketika terjadi persoalan, misalnya kartel
layanan pesan singat tadi, ” kata Ketua
KPPU Syarkawi Rauf, di Jakarta.
Sementara itu, Rudiantara menyambut
baik nota kesepahaman ini. “Nota
kesepahaman ini akan membuat industri
komunikasi lebih baik karena ada yang
mengawasi. Ini baru kesepakatan yang
sifatnya sangat umum. Ke depan, melalui
MoU ini Kominfo akan terus bersinergi
dengan KPPU, sehingga roadmap kerja
sama jadi lebih jelas,” ujar Rudiantara.[]

“Kita juga ingin fokus apakah kenaikan harga di
pasaran ini disebabkan oleh perilaku yang bersifat
antipersaingan atau persaingan tidak sehat,” ujar
Syarkawi.

“Kita lihat mata rantainya,
baru kemudian kita
kontrol jangan sampai
ada penimbunan dan
kedzaliman dalam
distribusi”.
Ahmad Heryawan (Aher),
Gubernur Jawa Barat

PANTAU BERSAMA - Ketua KPPU ditemani
Gubernur Jabar Aher saat memantau harga
daging di Pasar Cihaurgeulis, Minggu,
(24/01/2016).

PANTAU HARGA
DAGING AYAM,
KPPU-AHER
SIDAK KE PASAR
CIHAURGEULIS

K

etua Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) M. Syarkawi Rauf
bersama
Gubernur
Jawa
Barat
Ahmad Heryawan (Aher) mengecek
langsung harga daging ayam ke Pasar
Cihaurgeulis, Jl. Surapati, Kota Bandung pada
Minggu pagi (24/1). Peninjauan langsung ini
dilakukan karena terjadi kenaikan harga daging
yang cukup tinggi sehingga menimbulkan
keresahan di lingkungan masyarakat. Melalui
sidak ini diharapkan harga daging kembali stabil.
Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf yang saat
peninjauan ditemani Wakil dan Anggota
Komisi Kurnia Sya’ranie dan Nawir Messi
mengungkapkan bahwa KPPU meneliti sejauh
mana efektifitas kebijakan yang telah dilakukan
pemerintah.

Saat peninjauan,
harga
daging
ayam
di
Pasar Cihaurgeulis berada di kisaran 36-39 ribu/
kg. Sementara harga daging sapi sudah berada
di kisaran 100 ribu hingga Rp 110 ribu/kg dari
sebelumnya 120–130 ribu/kg.
Sementara itu Aher melihat bahwa kebijakan
menstabilkan harga daging dan kebutuhan pokok
sangat diperlukan, mengingat hal ini merupakan
kebutuhan utama masyarakat. Aher juga
mengungkapkan bahwa KPPU harus turun tangan
jika di lapangan ditemukan persaingan tidak sehat.
“Kalau ada nuansa kartel di tingkat pemasok
pakan, DOC, maka KPPU jelas harus turun tangan.
Tentu pihak kita juga akan bantu, karena ini demi
kepentingan masyarakat luas,” ujar Aher.
Seperti diketahui, ‘kunjungan’ ke pasar Cihaurgeulis
ini dilakukan setelah dikeluarkannya kebijakan
Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian
Pertanian dalam pemusnahan “parent-stock” ayam
yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan di antara
pemilik untuk mengurangi jumlah parent-stock.
Dimana hal ini telah memicu tingginya harga ayam
di pasaran sehingga daya beli masyarakat menurun.
Penelusuran dugaan kartel DOC ini, menurut
Syarkawi, didasari keprihatinan lembaganya
atas kenaikan harga ayam yang terjadi sejak awal
tahun ini. Harga daging ayam terus naik hingga
sempat menembus Rp 40 ribu per kilogram, kendati
pantauan di pasar tradisional per hari ini sudah
turun menjadi Rp 36-38 ribu per kilogram.[]
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PENEGAKAN HUKUM

KPPU PASTIKAN AKAN
PIDANAKAN PELAKU
USAHA YANG TIDAK
MEMATUHI PUTUSAN

K

omisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) memastikan
akan mempidanakan pelaku
usaha yang tidak menjalankan
Putusan Komisi yang sudah
berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde). Laporan pidana dilakukan
sebagai salah satu upaya untuk
mendorong pelaku usaha melaksanakan
putusan.
Pasal 44 ayat (4) UU No. 5 tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan

32

EDISI 52 /2016

Persaingan Usaha tidak sehat mengatur
apabila putusan tidak dijalankan
pelaku usaha, Komisi menyerahkan
putusan tersebut
kepada penyidik
untuk dilakukan penyidikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Selama ini,
KPPU telah melakukan beberapa upaya
persuasif dan memberikan peringatan
kepada pelaku usaha agar mau
melaksanakan putusan secara sukarela.
Beberapa upaya yang telah dilakukan
seperti penyampaian surat peringatan

“Jika benar sudah
membayar denda, tentu
akan kami hapus dari
daftar yang ada di website
KPPU”.
Gopprera Panggabean,
Direktur Penindakan
kepada pelaku usaha, merekomendasikan
kepada KPA instansi tender terkait
agar memberikan sanksi kepada pelaku
usaha sesuai dengan kewenangannya
dan mengunggah pelaku usaha tersebut
dalam daftar pelaku usaha yang tidak
melaksanakan di Website KPPU. Namun
sampai saat ini, beberapa pelaku usaha
tetap tidak melaksanakan putusan untuk
menyetorkan sanksi denda ke kas negara.
Gopprera
Panggabean,
Direktur
Penindakan KPPU menuturkan bahwa
jumlah piutang denda sejak tahun 2000
sampai dengan Februari 2016 sebesar
Rp. 281.060.013.593, dari jumlah tersebut
sudah disetor ke kas negara sebesar
Rp 211.865.443.656 dan sisa piutang
denda yang belum disetor ke kas negara
sampai dengan Februari 2016 sebesar Rp.
69.194.569.937.
Piutang denda sebesar Rp 69.194.569.937
bukan jumlah yang sedikit. Hal tersebut
tidak terlepas dari beberapa hambatan
yang dialami KPPU dalam proses
monitoring pelaksanaan putusan, seperti
ketidakooperatifan pelaku usaha dalam
menjalankan putusan, pelaku usaha
tidak diketahui keberadaannya karena
pindah dari alamat yang tercantum pada
putusan dan beberapa hambatan lainnya.
Terkait hal ini, pelaku usaha akan
dilaporkan dengan dugaan pelanggaran

Pasal 216 KUHAP jo Pasal 48
ayat (1) dan ayat (2) UU No.
5 tahun 1999. Pasal 48 ayat
(1)
berbunyi
Pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 4,
Pasal 9 sampai dengan Pasal
14, Pasal 16 sampai dengan
Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27,
dan Pasal 28 diancam pidana
denda serendah-rendahnya 25
miliar dan setinggi-tingginya 100 miliar
atau pidana kurungan pengganti denda
selama-lamanya 6 bulan.
Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun
1999 berbunyi Pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal
8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal
24, dan pasal 26 UU ini diancam pidana
denda serendah-rendahnya 5 miliar
dan 25 miliar atau pidana kurungan
pengganti denda selama-lamanya 5
bulan. Tuduhan pasal akan disesuaikan
dengan pelanggaran ketentuan UU No. 5
Tahun 1999 yang dilakukan pelaku usaha
dalam Putusan Komisi.
Gopprera juga meminta supaya pelaku
usaha yang belum melaksanakan Putusan
Komisi agar segera melaksanakan
putusan sehingga KPPU tidak perlu
melaporkannya ke penyidik dan identitas
pelaku usaha tersebut akan dihapus
dari daftar pelaku usaha yang tidak
menjalankan putusan sebagaimana yang
telah diunggah di website KPPU.
Menurutnya, apabila hal tersebut
dilakukan akan lebih memberatkan dan
merugikan pelaku usaha itu sendiri. Dan
yang paling penting untuk diketahui
pelaku usaha, laporan yang disampaikan
ke penyidik tidak akan menghapus
piutang denda yang tercatat dalam
laporan keuangan KPPU dan tetap akan
ditagihkan. Seperti diketahui, pada awal
2016 ini, KPPU telah melaporkan PT.
Bungo Pantai Bersaudara ke Bareskrim
Polri.[]
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PENCEGAHAN

LANGKAH PASTI DPD
DUKUNG KPPU

K

etua Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) M. Syarkawi Rauf
mengadakan pertemuan terbatas
Ketua Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) Imran Gusman. Imran sendiri
menilai, pertemuan yang baru pertama kali ini
dilakukan dirasa sangat penting, mengingat
negara akan mengalami kerugian besar jika tidak
memiliki tatanan bisnis yang bagus.

point yang perlu direvisi adalah persoalan denda.
“Batasan UU No. 5/1999, maksimal denda yang
bisa KPPU kenakan ke pelaku usaha nakal itu
cuma 25 miliar. Kalau kartelnya untung 100
miliar, maka tidak ada dampaknya, dong. KPPU
sendiri usulkan bisa mencapai 100 miliar, bahkan
lebih,” tuturnya.
Sementara itu Imran mengatakan bahwa DPD

Ketua DPD Imran Gusman menyatakan dukungan penuh untuk KPPU dalam memberantas
kartel, Jakarta, (12/01/2016).
dpd.go.id

“Daya saing kita itu masih lemah, untuk
menciptakan situasi bisnis yang sehat, maka
tatanan peraturannya juga harus disempurnakan.
Oleh karena itulah KPPU butuh dukungan dari
banyak pihak, salah satunya DPD ini,” ujar
Syarkawi selepas bertemu Imran Gusman di
Senayan, (12/1/2016)
untuk
menguatkan
KPPU,
Syarkawi
menginginkan adanya revisi UU No. 5 Tahun
1999. Dengan demikian, pengawasan terhadap
persaingan usaha ini bisa lebih efektif. Salah satu
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juga memiliki tanggung jawab untuk membantu
KPPU dalam menciptakan iklim usaha yang
bersih dan bebas korupsi. Ia yakin keberadaan
KPPU ini adalah salah satu jantung perekonomian
negara ini.
“Kami mendukung penuh KPPU. Kita ingin
membangun dunia usaha yang sehat. Karena
praktik yang tidak sehat merugikan uang negara,
bukan hanya miliaran tapi ratusan triliun rupiah.
Kalau beli kerupuk betapa banyaknya sampai
langit ketujuh,” kata Imran.[]

KPPU GELAR INSPEKSI KE
LUMBUNG BERAS SULSEL

K

omisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU)
mengontrol
kondisi
penjualan beras di Kabupaten
Pinrang yang merupakan salah satu
daerah lumbung padi selain Sidrap di
Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (27/1/2016).
Dipimpin langsung oleh Ketua KPPU M. Syarkawi
Rauf, tim yang terdiri dari tujuh Anggota dan
investigator KPPU terjun langsung untuk
mendapatkan langsung fakta di lapangan ke tiga

dari Presiden Joko Widodo melalui Menteri
Pertanian Amran Sulaeman untuk meningkatkan
produksi beras dalam negeri.
“Kita mendapat tugas dari negara untuk
melakukan pengawasan dan memantau proses
persaingan usaha secara sehat. Pengawasan
intensif bisa mencegah terjadinya praktek
monopoli dan membantu pemerintah dalam
mencapai tujuannya yakni swasembada pangan,”
ujar Syarkawi.

DUKUNGAN DAERAH - Bupati Pinrang Aslam Patonangi saat menemani Ketua KPPU
melakukan sidak di wilayah Pinrang, Sulsel, (27/01/2016).
titik penggilingan padi. Tim ini ingin memastikan
bagaimana proses distribusi beras dan kondisi
stock beras di Sulsel.
Syarkawi menuturkan bahwa kegiatan sidak ini
KPPU lakukan untuk mengetahui pasokan beras
yang ada di tiap daerah. Selanjutnya temuan
di lapangan in akan digunakan KPPU untuk
menyelediki dugaan adanya kartel beras yang
menyebabkan terjadinya kelangkaan beras di
beberapa daerah.
Syarkawi juga mengaku bahwa inspeksi seperti
ini rutin dilakukannya karena mendapat instruksi

Sementara itu, Bupati Kabupaten Pinrang Andi
Aslam Patonangi menegaskan bahwa Pinrang
akan terus memaksimalkan semua potensi yang
dimiliki daerahnya, apalagi dia mengaku jika
daerahnya itu salah satu kabupaten yang tidak
terpengaruh dengan badai El Nino.
“Apa yang dilakukan KPPU dengan bersinergi
Pemerintah Kabupaten ini Saya rasa langkah
tepat. Dengan inspeksi seperti ini menunjukkan
sinergi antara pusat dan daerah menjadi bagus.
Apalagi pemerintah sekarang sedang fokus
menangani kelangkaan komoditas pangan. Yang
seperti ini pasti saya dukung,! Ujar Aslam.[]
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PENCEGAHAN

WUJUDKAN KETAHANAN
NASIONAL DI BIDANG EKONOMI,
KPPU GANDENG LEMHANAS

D

alam rangka mewujudkan ketahanan
nasional di bidang ekonomi,
khususnya
dalam
perspektif
persaingan usaha yang sehat, Selasa
(9/3/2016), KPPU menandatangani
Nota Kesepahaman dengan Lembaga Ketahanan
Nasional (Lemhannas).

Sementara itu Gubernur Lemhannas Budi Susilo
Soepandji menyambut baik penandatangan nota
kesepahaman ini, dan sangat berharap kerja sama
ini dapat segera ditindak lanjuti dengan kerjakerja yang konkrit.

Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf bersama Gubernur Lemhanas Budi Susilo saat
menandatangani naskah kerjasama di Gedung Lemhanas, Jakarta, (09/03/2016).
Nota kesepamahaman yang sama-sama dihadiri
kedua pimpinan dari kedua belah pihak, yakni
Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf dan Gubernur
Lemhanas Budi Susilo Soepandji ini sepakat
bekerja sama meningkatkan kualitas SDM,
melakukan kajian-kajian strategis, memantapkan
nilai-nilai kebangsaan, serta melakukan sosialiasi
dan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang
sehat.
“Saya harap dari nota kesepahaman ini dapat
terwujud ekonomi nasional yang efisien dan
berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat dalam
rangka mewujudkan ketahanan nasional yang
semakin kuat,” ujar Syarkawi dalam sambutannya.
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“Setelah diteken, segera tindaklanjuti dengan kerja
nyata. Karena ini ini penting untuk memperkuat
wawasan masyarakat untuk mewujudkan
ketahanan nasional yang tangguh, khususnya di
bidan ekonomi,” tegas budi.
Selanjutnya kedua belah pihak akan segera
merealisasikan kerja sama ini dalam bentuk
kegiatan riil yang berbasis pada tugas pokok
dan fungsi masing-masing pihak, salah satu
agenda yang dalam waktu dekat ini dilaksanakan
adalah pembekalan nilai-nilai persaingan usaha
yang sehat bagi pejabat/pimpinan institusi yang
sedang menempuh pendidikan di Lemhannas.[]

YANG
MEMBERIKAN
INSPIRASI

BUDAYA
SERAKAH
KORPORASI
BISNIS

Judul:
The Informant
Tanggal rilis:
18 September 2009
Negara produksi:
Amerika Serikat
Pemain:
Matt Damon, Scott Bakula, Joel
McHale, Melani Lynskey

The Informant merupakan film biografi-komedikriminal yang menceritakan tentang konspirasi
kasus Price-Fixing atas harga sebuah bahan
tambahan, Lysine, yang digunakan dalam industri
agrobisnis. Kasus ini melibatkan beberapa
perusahaan dari berbagai negara, termasuk
didalamnya
perusahaan
Archer
Daniels
Midland (ADM). ADM adalah sebuah perusahaan
processed food di Illinois.
Suatu malam, Mark Whitacre (Matt Damon),
seorang bintang perusahaan ADM menjadi
seorang “whistle blower” atau pembocor
rahasia perusahaan tersebut kepada FBI atas
desakan istrinya, Ginger (Melanie Lynskey), yang
tidak kuasa melihat perlakuan para eksekutif
perusahaan tersebut kepada suaminya. Mark
menyampaikan aduannya kepada Agen FBI, Brian
Shepard (Scott Bakula) yang kemudian membantu
Mark dalam proses penginvestigasiannya, yang
salah satunya adalah memberikan Mark sebuah
perekam suara.
Mark secara rahasia mengumpulkan beratusratus jam rekaman video dan audio untuk
disampaikan kepada FBI. Dia secara sembunyisembunyi mengumpulkan barang-barang bukti
tersebut dengan merekam aktivitas bisnis
perusahaan di beberapa lokasi di seluruh
dunia hingga bukti-bukti tersebut cukup untuk
membuktikan perilaku Perusahaan ADM. FBI
bersemangat untuk menghentikan investigasi
kasus ini karena kasus price-fixing ini merugikan
konsumen banyak. Dalam proses investigasinya,
Mark juga melakukan beberapa hal-hal sepele
yang ternyata membahayakan investigasi
FBI terhadap kasus ini serta dapat menjadi
boomerang bagi Mark sendiri. Ternyata Mark
sedang bergelut dengan kelainan Bipolar yang
dimilikinya.
Film yang diproduksi ini bercerita dari sudut
pandang Mark yang sering mengalami konflik
dengan dirinya sendiri. Film berdurasi 108
menit ini merupakan adaptasi dari kasus pricefixing Lysine pada pertengahan tahun 90an yang
dideskripsikan di buku non-fiksi karya jurnalis
Kurt Eichenwald. []
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Klinik Konsultasi

PERTANYAAN
Sebagai mahasiswa yang baru mendalami ilmu hukum
persaingan usaha, saya ingin menanyakan, apakah KPPU
berwenang menjatuhkan sanksi pidana/perdata. Selanjutnya
Bagaimana kedudukan KPPU sebagai lembaga pengawas
persaingan usaha yang independen berdasarkan Pasal 30 ayat
2 UU No. 5/1999? Apakah KPPU berwenang jatuhkan sanksi
pidana atau perdata. Lalu, apa tugas dan wewenang KPPU telah
sesuai dengan statusnya sebagai lembaga independen?
Terimakasih atas jawabannya.
NS-Jakarta.

JAWABAN
Sebagai pengemban amanat UU N0. 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) merupakan suatu lembaga khusus yang
mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam
persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara
iklim persaingan usaha yang kondusif di tanah air.
Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya
Hukum Persaingan Usaha, namun KPPU bukanlah lembaga
peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian KPPU tidak
berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata.
Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif
karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan
administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi
administratif.
KPPU diberi status sebagai pengawas pelaksanaan UU No 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat. Status hukumnya adalah sebagai lembaga yang
independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah
dan pihak lain. Anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden atas persetujuan DPR. Anggota KPPU dalam menjalankan
tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini sejalan
dengan praktek di Amerika dimana FTC bertanggung jawab kepada
Presiden. Ketentuan ini wajar karena KPPU melaksanakan sebagian
dari tugas tugas pemerintah, sedangkan kekuasaan tertinggi
pemerintahan ada dibawah Presiden. Walaupun demikian, tidak
berarti KPPU dalam menjalankan tugasnya dapat tidak bebas dari
campur tangan pemerintah. Independensi tetap dijaga dengan
keterlibatan DPR untuk turut serta menentukan dan mengontrol
pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPU (dikutip dari
buku Hukum Persaingan Usaha Teks dan Konteks yang diterbitkan
oleh KPPU).
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Klinik merger

PERTANYAAN
Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang perkembangan perusahan-perusahaan asing
yang melakukan merger di Indonesia. Pertanyaan saya, sampai sejauh mana merger dan akuisisi
dilarang oleh UU Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat?
Seperti diketahui, dalam UU Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dikatakan bahwa Merger
dan Akuisisi dilarang jika dapat menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat. Pembatasan praktek monopoli adalah penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% untuk
satu pelaku usaha atau lebih dari 75% dari 2 atau lebih pelaku usaha.
Sedangkan batasan persaingan usaha tidak sehat adalah ada unsur tidak jujur/melanggar
hukum/menimbulkan penguasaan pasar Pertanyaan: Sampai di mana aspek “ilegal” dari
suatu proses merger atau likuidasi jika dilihat dari UU tersebut sedangkan salah satu tujuan
dari merger & akuisisi adalah untuk perluasan pangsa pasar (it’s not make sense kalau setelah
berhasil mendapat pangsa pasar yang dituju maka tindakan merger & akuisisi tersebut menjadi
ilegal).
Terima kasih atas jawabannya.
MH-Jakarta.

JAWABAN
Merger (penggabungan badan usaha) baru bisa dikatakan mengakibatkan praktek monopoli dan/atau
persaingan usaha tidak sehat apabila badan usaha hasil merger itu melakukan:
1. Perjanjian yang dilarang, misalnya praktek oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah,
pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, dan lain-lain yang diatur dalam pasal 4 sampai pasal 16
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (“UU 5/1999”)
2. Kegiatan yang dilarang, misalnya praktek monopoli, praktek monopsoni, persekongkolan, dan
lain-lain yang diatur dalam pasal 17 sampai pasal 24 UU 5/1999.
3. Penyalahgunaan posisi dominan. Posisi dominan artinya keadaan di mana pelaku usaha tidak
mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar
yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar
bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau
penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa
tertentu. Adapun penyalahgunaan posisi dominan misalnya jabatan rangkap, pemilikan saham,
dan lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai pasal 27 UU 5/1999.
Selain itu, dalam menilai apakah dalam suatu merger telah terjadi praktek monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat, bukan hanya besarnya pangsa pasar yang dijadikan ukuran.
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan
Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PP 57/2010”) menyatakan bahwa penilaian KPPU
mengenai apakah suatu merger mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak
sehat adalah dari konsentrasi pasar. Disini dikaji lagi apakah terjadi hambatan masuk pasar, potensi
perilaku anti persaingan, efisiensi dan juga kepailitan.
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POJOK JUANDA 36

CARA ASYIK MEMAHAMI
HUKUM PERSAINGAN USAHA

S

ejak diresmikan pada 2014, Pojok
Persaingan Usaha yang bertempat
di Fakultas Hukum Universitas
Padjadjaran ini menjadi wadah
yang mampu merangkul pegiat kampus
untuk berbagi keilmuan tentang hukum
persaingan usaha.
Diresmikan oleh Ketua KPPU waktu
itu, M. Nawir Messi, Pojok Persaingan
memiliki
‘penikmat’
tetap,
yakni
mahasiswa di lingkungan Fakultas
Hukum (FH) Unpad. “Akses ke Pojok
semakin hari makin meningkat. Malahan,
yang mau konsultasi skripsi juga banyak,”
ujar Eri yang dipercaya menjadi Ketua
Tim Pojok.

Ditujukan sebagai pusat
studi hukum persaingan,
Pojok
tidak
hanya
memposisikan diri sebagai
pusat studi. Pojok menjadi
tempat
“nongkrong
spesial” mahasiswa FH dan
FE di Unpad yang ingin
mengadakan
kegiatan
diskusi,
nonton
film
sampai dengan konsultasi
dosen-dosen yang ingin
melakukan peneletian.

berencana masuk ke kelas-kelas kuliah,
lalu izin dosen untuk sosialiasi tentang
Pojok,” ujar Refcha.
Di Unpad, menurut Ema, dosen yang
menjadi pembimbing Tim Pojok, animo
mahasiwa
terhadap
ilmu
hukum
persaingan usaha cukup lumayan. Ini
bisa dilihat dari peningkatan skripsi dan
konsultasi yang ia terima selama ini.
“Mahasiswa yang skripsinya tentang
persaingan usaha itu sangat lumayan.
Yang masih menjadi masalah sampai
sekarang itu soal literatur yang masih
sangat terbatas. Ini jadi PR bagi KPPU
tentunya,” tutur Ema.

Sengaja didesain khusus dengan dinding
kaca dan memiliki jaringan internet
yang dibuka untuk umum, Pojok ingin
mengajak seluruh pegiat kampus untuk
berbagi keilmuan persaingan usaha.
Terpampang juga tulisan, “Pojok terbuka
untuk umum. Mau diskusi? Kami siap
memfasilitasi!”.

Walaupun dirasa Pojok ini masih
merupakan upaya kecil, tetapi upaya
ini sudah menjadi inovasi. Upaya ini
mempunyai arti yang besar untuk
mendidik generasi muda yang mungkin
nantinya akan menjadi subjek hukum
persaingan usaha agar menjadi pribadi
yang jujur dalam berbisnis di kemudian
hari.

Menurut Refcha Aurora, mahasiwa FH
yang menjadi salah satu Pendamping
Pojok, segala upaya dan ide-ide baru telah
dirintis Tim Pojok. “Tim Pojok bahkan

Mudah-mudahan Pojok ini menjadi
embrio penting dari lahirnya pusat-pusat
studi hukum persaingan usaha di tanah
air. []
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