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SUARA PEMBACA

MAGANG DI KPPU
Pertanyaan : Nova S.
Saya mahasiswa tingkat akhir S1 Hukum, saya sangat
tertarik untuk mendapatkan pengalaman kerja di
KPPU, khususnya di unit penegakan hukumnya.
Sebagai generasi muda tentunya saya sangat perlu
diberikan ilmu hukum persaingan usaha. Selain itu
saya siap jika diperlukan tenaga dan pikiran saya
untuk ikut terlibat dalam penanganan perkara di
KPPU. Saya harap KPPU bisa memberi kesempatan
magang selama 2 bulan. Atas perhatiannya, saya
ucapkan terima kasih.

Jawaban :
Kami informasikan bahwa sampai dengan saat ini
KPPU dapat memenuhi permintaan mahasiswa/I yang
akan membuat penelitian/skripsi. KPPU juga menerima
mahasiswa yang ingin melakukan KKL/magang, namun
KPPU tidak membuka kesempatan bagi mahasiswa
yang ingin KKL/magang di unit penegakan hukum.
Dikarenakan banyak hal didalam organisasi yang
bersifat rahasia dan hanya bisa diakses untuk pegawai
KPPU.

BAGAIMANA CARA MELAPOR?
Pertanyaan : M. Yasser
Bagaimana caranya melaporkan persoalan kartel di
daerah saya, di Balikpapan.

KICAU
ABDUL WAKHID @Goese_Doel
Semua operator harus #dukungtarifturun
supaya konsumen gak rugi @YLKI_ID @KPPU
@Telkomsel @indosatooredo @XL123 @
Sobat_4G
TULUS ABADI @TulusAbadi
TULUS ABADI Retweeted Rustam Ibrahim
Kartel itu musuh konsumen. Ya hrs dilawan!
Tp mana kartel itu blm pernah dibongkar
tuh sama @KPPU. @sudaryatmo
Data Peternakan @datapeternakan
Bagaimana dengan impor daging kerbau
dan sapi saat ini? @KPKwatch_RI @KPPU @
KPK_RI
gandhi achmad @mukelama
Kartel dan Korupsi harus di berangus. @
KPK_RI @KPPU @kementan @Kemendag
@dedek_cahyono
@KPPU sangat mendukung perekonomian
merata di Indonesia. Ayoo semangat
kebersamaan
Hendra @KonsumenCerdik
@mridwaneff @Telkomsel @jokowi @
rudiantara_id @KPPU Sdh wajarkah biaya
tekekomunikasi di negeri kita ini?

Jawaban :
Terima kasih untuk email yang disampaikan kepada
kami. Untuk melaporkan dugaan perkara persaingan
usaha di daerah Saudara, bisa melalui Kantor Perwakilan
Daerah Balikpapan. Alamat lengkap terlampir di website
KPPU. Sedangkan ketentuan dan informasinya dapat
dilihat melalui link :
http://www.kppu.go.id/id/hubungi-kami
Demikian kami sampaikan, silahkan menghubungi
kembali apabila ada pertanyaan lebih lanjut.

Yosafati Waruwu @YosafatiWaruwu
jempol buat @KPPU membongkar kartel
motor. Semoga merdeka

cotowi doremi @cotowi_ID
Sama halnya dengan kartel daging, ini juga
harus diberantas @KPPU @kementan @
Amran_Sulaiman1
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M.M.,Ph.D. , Dr. Sukarmi, S.H., M.H. , Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S., PENANGGUNG JAWAB : Dendy R. Sutrisno,
PEMIMPIN REDAKSI : Dendy R. Sutrisno, REDAKTUR PELAKSANA : Nanang Sari Atmanta, REDAKSI : Hira Puspita Putri,
Intan Putri Wulandari, Bayu Fitriyanto, ALAMAT REDAKSI : Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120
HALO HUMAS 021-34831563 SEKRETARIAT 021-3507015, 3507043 | Fax. 021-3507008 | Email: infokom@kppu.go.id |
Website: www.kppu.go.id
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TAJUK

SEJUTA ALASAN MENCINTAIMU,

INDONESIA!

B

anyak alasan mengapa kita
mencintai Indonesia. Baik itu
karena keindahan alam dan
pantainya, keanekaragaman suku,
bahasa, dan agamanya, keramahtamahan masyarakatnya, kekayaan kulinernya,
beragam prestasi yang telah torehkan oleh
putra-putri bangsa, dan masih banyak lagi yang
lain.
Lalu apa yang kurang dari Indonesia? Sepertinya
nyaris tak ada. Indonesia adalah negara yang
terkenal dengan sikap sopan santunnya. Inilah
ciri khas orang timur, dimana sangat menjujung
tinggi nilai kesopanan. Tata krama baik dalam
berbicara maupun berpakaian sangat dijaga.
Sayangnya, mereka yang terang-terangan
berbisnis dengan culas malahan mendapat
tempat terhormat di negeri ini. “Tak usah
kalian usik, hormatilah mereka yang berbisnis
untuk kepentingan rakyat,” begitu para kartelis
berkata.

Lalu apa kita harus tinggal diam? Jika diam,
berarti wujud cintamu ke Indonesia adalah
hisapan jempol belaka. Mengusir kartelis dari
bumi pertiwi adalah wujud kecintaan kita pada
Indonesia.
Jadi, jelaslah bahwa perjuangan KPPU saat
ini adalah bentuk kecintaan pada Indonesia.
Kecintaan KPPU pada Indonesia bukan
kecintaan yang semu apalagi chauvistik
seperti yang dilakukan oleh banyak kartelis
di bumi pertiwi ini. Di satu sisi mereka bilang
cinta Indonesia, namun disini lain justru
menggerogoti pilar-pilar penting tegaknya
perekonomian tanah air.
Kartelis membiarkan berbagai kebijakan yang
merugikan rakyat menjadi menggurita. Padahal
semua itu terbukti justru telah membawa
negeri ini pada jurang kehancuran. []
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Sidang Perdana - Ketua Majelis Komisi Tresna P. Soemardi (tengah) saat memimpin
sidang dugaan kartel harga motor skutik di Jakarta, Selasa, (19/7).

EDISI 54/2016

7

PORTAL
PELANTIKAN PEJABAT

Agar Kinerja Tetap Terjaga

DILANTIK Dendy R. Sutrisno (kiri)
dan Mohammad Reza
(kanan) saat dilantik di
Jakarta, Rabu, (27/8).

P

ejabat baru, semangat baru! Inilah harapan
atas dilantiknya dua pejabat penting di
Sekretariat KPPU. Keduanya adalah Kepala
Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama yang sekarang dijabat Dendy R.
Sutrisno dan Perangkat Staf Ahli Komisi yang dijabat
Mohammad Reza.
Ketua KPPU, M. Syarkawi Rauf melantik kedua pejabat
tersebut secara bersamaan, Rabu (27/8/2016), di
Ruang Market, Gedung KPPU, Jakarta.
Sebelum dilantik sebagai Kepala Biro, Dendy menjabat
sebagai Kepala Bagian Hubungan Masyarakat. Pria
kelahiran Jawa Timur ini mengawali karier di KPPU
sebagai investigator senior yang kemudian menjabat
sebagai Kepala Kantor Perwakilan Daerah Surabaya
(KPD). Sebelumnya, Dendy juga pernah menjabat
sebagai Kepala KPD di Makassar. Dendy sendiri
adalah lulusan Universitas Airlangga Surabaya.
“Demi kepentingan organisasi, KPPU yakin bahwa
Dendy mampu dan cakap untuk menempati jabatan
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Kepala Biro Humas. Tugasnya adalah menyiapkan,
merumuskan dan menjalankan strategi kehumasan di
dalam kerangka pencegahan kartel,” papar Syarkawi.
Sementara, Reza, sebelum dilantik sebagai Perangkat
Staf Ahli Komisi merupakan Kepala Biro Hukum,
Humas dan Kerja Sama. Sebelumnya, Reza menjabat
Kepala Biro Investigasi sejak 2010 hingga 2014.
Syarkawi menjelaskan, kedua posisi ini merupakan
jabatan struktural yang strategis di KPPU. Jabatan
ini bertanggungjawab terhadap seluruh rumusan
kebijakan di Sekretariat KPPU.
Syarkawi berharap, agar Dendy dan Reza tidak
sekadar menjalankan tugas rutin Sekretariat, namun
mampu menghadapi tantangan KPPU ke depan yang
semakin beragam. Syarkawi juga yakin keduanya
akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
“Kedua pejabat yang saya lantik hari ini dipandang
cakap dan memiliki kapabilitas. Kompetensi dan track
record juga tidak diragukan lagi,” tutur Syarkawi. []

PORTAL
SIDANG LANJUTAN PERKARA KARTEL AYAM

Faisal Basri Bersaksi terkait Afkir Dini

SAKSI AHLI Faisal Basri memberikan
keterangan tentang
kebijakan apkir
dini dalam sidang
pemeriksaan di Jakarta,
Rabu, (3/8).

P

erputaran kapital di industri ayam memang
menggiurkan. Di berbagai kesempatan,
Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf membeberkan
data-data. Secara valuasi, menurut data yang
diperoleh dari para peternak, perputaran
bisnis di pasar ayam Indonesia ini mencapai sekitar
450 triliun per tahunnya. Mata rantai bisnis ini mulai
dari komersialisasi Grand Grand Parent Stock (GGPS),
Grand Parent Stock (GPS), Parent Stock (PS) dan Day
Old Chicken (DOC), pakan, ayam hidup, obat-obatan
hingga daging ayam yang diduga hanya dinikmati
segelintir perusahaan. Hal ini diperkuat pernyataan
Faisal Basri yang hadir dalam sidang pemeriksaan di
KPPU hari ini, Rabu, (3/8/2016).
Dalam keterangannya, Faisal Basri mengatakan
bahwa kebijakan apkir dini merupakan bentuk
koreksi pemerintah terhadap kebijakan sebelumnya
yang membebaskan impor GGPS dan GPS. Kebijakan
ini dinilai oleh Faisal Basri sebagai upaya pemerintah
untuk membantu pelaku usaha kecil.
Masih menurut Faisal, KPPU masuk dalam ranah
penegakan hukum manakala pelaku usaha
melakukan tindakan yang mengakibatkan persaingan

usaha yang tidak sehat dan bukan pada ranah
kebijakan pemerintah. Untuk ranah pemerintah
sendiri KPPU memiliki tugas memberikan saran dan
pertimbangan. Pelaku usaha tidak bisa seenaknya
melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan
persaingan usaha tidak sehat meskipun ada kebijakan
pemerintah.
Terkait dengan industri ayam, Faisal mengatakan
bahwa struktur pasar DOC berbeda dengan struktur
pasar ayam hidup. DOC hanyalah 20% dari struktur
HPP ayam hidup, dimana 70% nya adalah pakan.
Oleh karena itu, koreksi tidak cukup hanya dilakukan
pada DOC saja, namun juga perlu dilakukan koreksi
di pakan.
Seperti diketahui sebelumnya, mantan 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. []
EDISI 54/2016
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PORTAL
DISKUSI MEDIA

Kartel Timbulkan Biaya Ekonomi
Tinggi dan Boroskan APBN

http://jakartan.cocolog-nifty.com

D

ifasilitasi kebijakan yang berbau
KKN, kartelis menguasai hajat
hidup orang banyak. Akibatnya,
biaya ekonomi menjadi tinggi dan
keuangan negara pun menjadi

boros.

“Hasil investigasi KPPU, negara itu dirugikan
dari pengadaan barang-jasa yang dilakukan
para kartelis,” tutur Saidah Sakwan, Komisioner
KPPU dalam diskusi di Media Center DPR RI,
Senayan, (30 Agustus 2016).
Artinya, lanjutnya, pemerintah sekarang ini
belum melakukan efisiensi maksimal dalam
alokasi APBN dan mengurusi tax amnesty
yang akhirnya mengorbankan masyarakat
yang taat pajak.
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“Setelah ditelusuri, penerima rente daging
sapi mahal hanya 5 dari 18 pelaku setelah
dilokalisir dari 32 pelaku, yang diketahui
adalah kerabat dari penguasa pembuat
aturan kebijakan untuk memfasilitasinya,”
tandas Saidah Sakwan yang juga menyatakan
bahwa revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 sudah
seharusnya segera diselesaikan.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota
Komisi VI DPR RI Eka Sastra mengungkapkan
kesepahamannya dengan KPPU bahwa UU
No. 5 Tahun 1999 ini harus segera diselesaikan
proses revisinya. “KPPU dan UU No. 5 Tahun
1999 ini penting, karena dibutuhkan untuk
stabilisasi ekonomi melalui dunia usaha,”
tegas Eka. []

PORTAL
KPPU GELAR TINJAUAN LAPANGAN

Saat Sapi Bakalan
Mahal

S

ekretaris kelompok peternak sapi
Padusan, Talun, Cirebon, Adi Mukadi,
menuturkan bahwa peternak sapi di
daerahnya tidak pernah mengirimkan
sapi untuk dipotong ke rumah potong
hewan (RPH). “Fokus kelompok peternak sapi
disini hanya di perayaan haris besar saja, Idul Fitri
dan Idul Adha,” ujarnya saat melakuan diskusi
dengan Anggota Komisi yang dipimpin langsung
Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf.
Menurut Adi, harga bakalan sapi terus naik
seiring meningkatnya kebutuhan. Terutama
3 – 4 bulan sebelum memasuki bulan puasa,
Idul Fitri, dan Idul Adha. Di ketiga momen itu
permintaan daging sapi bisa melonjak 2 kali lipat.
Para peternak pun ramai berbelanja bakalan sapi
untuk digemukkan.
Meroketnya harga juga terjadi karena pasokan
bakalan terbatas. “Hingga saat ini belum ada
peternak khusus yang memproduksi bakalan,”
ujar Adi. Maklum, untuk memproduksi bakalan
butuh waktu panjang. Mulai bunting hingga
melahirkan perlu waktu 9 bulan. Anak sapi baru

dijual minimal selepas sapih, sekitar umur 3 – 4
bulan.
Panjangnya waktu membuat produksi bakalan
kurang diminati peternak. “Peternak lebih
menyukai usaha penggemukan karena masa
produksi singkat sekitar 3 – 4 bulan,” ujar Adi.
Kendala lain tingkat keberhasilan inseminasi
buatan (IB) masih rendah.
Menyikapi hal ini, Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf
akan mencoba menelisik lebih jauh kenapa
fenomena kenaikan harga ini sering kali terjadi.
KPPU juga akan menyelidiki mata rantai pasokan
daging sapi. Di lapangan diperoleh fakta bahwa
memang peternak sapi lokal tidak pernah
mengirimkan sapi mereka ke rumah potong
hewan. Karena para peternak ini akan mengalami
kerugian jika dijual di rumah potong hewan.
Di sisi lain, menurut Syarkawi, pemerintah pusat
dan pemerintah daerah sudah seharusnya
juga punya perhatian khusus terhadap model
pembibitan ternak di daerah, tujuannya adalah
supaya tidak terjadi kekurangan bakalan. []
EDISI 54/2016
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KPD MAKASSAR

KPD MAKASSAR

BERSAMA BERANTAS
KARTELIS

KARTEL MENIMBULKAN KETIMPANGAN EKONOMI
mencapai 8 kali lipat dari tarif
normal operator tersebut.

K
P

emberantasan
kartel
akan lebih efektif jika
dilakukan secara bersama
dengan penegak hukum
lainnya, yakni Kepolisian
dan lembaga pemerintah. Inilah
yang disampaikan oleh Kepala KPD
Makassar Ramli Simanjuntak usai
memberikan paparan pada Rapat
Koordinasi bersama Polda Malut Utara
(Malut), Bank Indonesia, KPP Ternate,
Disperindag Provinsi Malut, Dinas
Pertanian dan Kantor Penanaman
Modal Malut di Gamalama Ball Room
Bela International Hotel, Ternate,
(31/8/2016).
Menurut Ramli, ada beberapa
permasalahan di sektor pangan
yang saat ini dihadapi yaitu proses
produksi pangan yang menghambat
produksi bibit, adanya pungli dan
kelangkaan pangan. ini semua
disebabkan oleh kartelis pangan
yang menggurita di tanah air. Sangat
disayangkan belum ada program
konkrit dari pemerintah yang benarbenar fokus untuk memberantas
kartelis pangan ini.
Rapat koordinasi ini juga diikuti
secara langsung melalui video
conference dengan Polri, Kemendag,
Kementan BKPM dan Bea Cukai dan
tersambung secara langsung dengan
Polda di beberapa daerah. []
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PPU
gelar
dialog
dengan
akademisi
dan jurnalis dengan
tema
“Kartel
dan
K e t i m p a n g a n
Ekonomi”, di Kedai Kopi Papa
Ong, jalan Rusa, Makassar, Kamis
(8/9/16) malam.
Dialog ini fokus terhadap usaha
telekomunikasi yang dianggap
merugikan konsumen. Menurut
Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf
,tarif interkoneksi operator
satu ke operator lain ternyata
konsumen dikenakan tarif yang

”Isu yang menarik dari usaha
telekomunikasi
adalah
soal
interkoneksi atau biaya antara
operator satu dengan yang
lain lumayan timpang, ini
berpotensi
menjadi
praktek
persaingan usaha, apalagi jika
ada operator tertentu yang
menyerang biaya interkoneksi,
menetapkan biaya murah akan
tetapi cashnya dikenakan kepada
konsumen,”ungkapnya.
Hadir dalam dialog ini antara
lain akademisi dari Fakultas
Ekonomi Unhas, Taslim Arifin yang
menuturkan bahwa sesuatu yang
dapat memiskinkan masyarakat
harus menjadi diperhatian KPPU,
tingginya persaingan usaha juga
berdampak terhadap masyarakat
sebagai konsumen.

KPD BALIKPAPAN

KAWAL PERDA MELALUI DAFTAR PERIKSA
KEBIJAKAN PERSAINGAN

S

ebagai
tindak
lanjut
harmonisasi
kebijakan persaingan
yang telah dirintis
melalui daftar periksa
kebijakan persaingan, Kepala
KPD
Balikpapan
Akhmad
Muhari melakukan pertemuan
terbatas dengan Asisten II
Bidang Perekonomian Pemprov
Kalimantan Utara, Saiful Herman
di Tanjung Selor, (28/7/2016).
Pertemuan yang digelar di
ruang kerja Asisten II ini juga
diikuti oleh Kabag Perencanaan
KPD Balikpapan Lia Sari. Secara
khusus
Saiful
menuturkan
bahwa pihaknya akan meminta
langsung kepada Gubernur

untuk segera melakukan cross
check di seluruh peraturan
daerah
yang
potensial
menghambat persaingan usaha.
Sementara
itu
Muhari
menuturkan bahwa Kalimantan
Utara adalah wilayah baru,
oleh
karena
itu
secepat
mungkin pemerintah daerah
harus melibatkan kebijakan
persaingan di setiap kebijakan
yang dikeluarkan. []
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KPD SURABAYA

MAHASISWA PERLU
DIDORONG UNTUK
MENULIS

BUKAN SEKEDAR MAGANG
bukan sekedar mengenalkan
mahasiswa pada dunia kerja dan
menambah pengalaman. Lebih
dari itu, magang juga bermanfaat
untuk membentuk karakter
mahasiswa agar sesuai dengan
apa yang dibutuhkan industri.

T

M

ahasiswa
yang
berasal
dari
beragam lintas ilmu
perlu
didorong
untuk
memiliki
kesadaran dan berpartisipasi untuk
menulis jurnal mengenai hukum
persaingan usaha. Seperti yang
dikemukakan oleh Komisioner
KPPU, Sukarmi, saat memberikan
kuliah umum di Fakultas Hukum
Universitas Borneo Tarakan (UBT),
Kamis (29/9/2016).
Sejauh ini KPPU telah memiliki
kerja sama dengan Universitas
Padjadjaran Bandung, Universitas
Hasanuddin
Makassar
dan
Universitas Airlangga Surabaya.
Secara
rutin
KPPU
juga
membimbing ketiga universitas
negeri tersebut ketika terdapat
mahasiswa atau peneliti yang
ingin belajar mengenai hukum
persaingan usaha. KPPU sendiri
telah mendekatkan diri melalui
hasil-hasil kajian dan monitoring
yang bisa diakses langsung melalui
website resmi KPPU.
“Skills menulis itu sudah wajib
dikuasai mahasiswa di era MEA
sekarang ini. Zaman sekarang,
kampus-kampus sudah waktunya
mendorong riset di bidang hukum
persaingan usaha,” tutur Sukarmi. []

idak semua kampus
m e w a j i b k a n
mahasiswanya untuk
magang.
Padahal,
magang memberikan
berbagai manfaat, terutama
dalam
mempersiapkan
mahasiswa di kehidupan pasca
kuliah. Hal inilah yang saat
ini sedang dirintis oleh KPD
Surabaya untuk mengenalkan
para mahasiswa terhadap ilmu
hukum persaingan usaha.
Kepala KPD Surabaya Aru
Armando
menilai,
magang

Dalam kurun waktu JanuariAgustus 2016 saja KPD Surabaya
telah menerima 53 mahasiswa
magang yang berasal berbagai
kampus di wilayah Jawa Timur.
Diantaranya adalah Universitas
Airlangga, Universitas Brawijaya,
Universitas Trunojoyo, Universitas
Negeri Surabaya, Universitas
Pondok Pesantren Darul Ulum
dan Universitas Pembangunan
Negeri
Veteran.
Umumnya,
peserta magang yang merupakan
mahasiswa
semester
akhir
tersebut berasal dari Fakultas
Hukum, Fakultas Ekonomi dan
Fakultas Administrasi Keuangan.

KPD SURABAYA

KAWAN BARU DARI MONGOLIA
strategi KPD Surabaya sebagai
perwakilan KPPU di daerah.
AFCCP
ingin
mempelajari
penguatan integrasi organisasi,
manajemen kinerja organisasi
dan pegawai serta strategi
kehumasan.

O

toritas persaingan
Mongolia
(AFCCP
Authority
for
Fair
Competition
and
Consumer
Protection Mongolia) bertandang
ke KPD Surabaya, Jum’at,
(16/9/2016). Diterima langsung
oleh Kepala KPD Surabaya Aru
Armando, pertemuan ini secara
khusus membahas bagaimana

Ketua AFCCP Mongolia Lkhagva
Byambasuren
menuturkan
bahwa apa yang telah dicapai
KPPU di wilayah ASEAN telah
banyak mengundang perhatian
mata
dunia,
khususnya
bagaimana keberanian KPPU
menghukum
pelaku-pelaku
bisnis nakal tanpa tebang pilih.
Inilah yang kemudian mendasari
lembaganya untuk belajar ke
KPPU. []
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KPD BATAM

LANGKAH PASTI POLDA JAMBI
BERANTAS KARTEL PANGAN
dengan KPPU, salah satunya
adalah memerangi mafia pangan.
“Kami mendukung apa yang jadi
pengharapan dan tugas KPPU, kita
kolaborasi untuk menyelesaikan
permasalahan
ini
bersama”,
ungkap Yazio.

S

ektor
pangan
yang
merupakan urusan perut
rakyat telah dijadikan
objek permainan bisnis
oleh kartelis. Sinergi dan
kerjasama KPPU dengan aparat
penegak hukum lain di negeri ini
pada akhirnya begitu diperlukan.
Senin
(29/8/2016),
Kepala
KPD Batam Lukman Sungkar
mengadakan pertemuan dengan

Kapolda Jambi Yazio Fanani,
bertempat di Mapolda Jambi.
“Kami harap ada saling kerjasama
antara KPPU dengan Polda dalam
mengawasi sektor pangan antara
lain daging sapi dan ayam”, ujar
Lukman.
Kapolda
Jambi
menyatakan
bahwa pihaknya siap bekerjasama

Pertemuan ini juga merupakan
tindak lanjut dari pembahasan
pada video conference yang
melibatkan Polri, Kemendag,
Kementan, BKPM, Bea Cukai, dan
KPPU yang telah diselenggarakan
8 Agustus 2016 lalu berpusat
di Gedung Rupatama Mabes
Polri dan tersambung dengan
Polda di beberapa daerah. Video
conference tersebut merupakan
tindak lanjut atas instruksi
Presiden RI guna meningkatkan
ketahanan pangan. []

KPD BATAM

KPD BATAM GELAR TOT COMPETITION CHECK LIST

P

emerintah
daerah
dinilai
masih
lemah
dalam mendeteksi dini
munculnya
kartelis
pangan. Selama ini masih
banyak ditemukan permainan
harga di tengah masyarakat tanpa
ada pencegahan. Meski di sisi lain,
pemerintah daerah sudah ada
peranannya, tapi belum maksimal.
Komisioner KPPU, Sukarmi, yang
menjadi pemateri dalam Training
for Trainers (ToT) mengatakan,
peran pemerintah daerah harus
diterjemahkan
ulang.
Dalam
deteksi dini, pemerintah daerah
jangan hanya berperan sentral dan
tunggal. Pemerintah daerah juga
harus melakukan pendekatan agar dukungan pemerintah setempat
deteksi dini menjadi lebih efektif membuat industri kreatif daerah
dan maksimal.
seperti mati suri,” tutur Sukarmi.
Menurutnya, lemahnya dukungan
“Jangan sampai para pelaku UMKM pemerintah daerah membuat para
sulit berkembang. Lemahnya pelaku industri kreatif lokal kian
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tidak berdaya. Kalau pun ada yang
tetap bertahan dan berkembang
itu lebih karena pelakunya telah
memiliki jaringan yang kuat.[]

Kilas KPD
KPD MEDAN

KPD MEDAN

ACEH BERGERAK DUKUNG KPPU

BERSANDAR PADA KEBIJAKAN
PRO PERSAINGAN USAHA

S

taf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan
Keuangan T. Samsuar, meminta seluruh
elemen di jajaran Pemkot Aceh untuk
bergerak mendukung KPPU. Dalam
pertemuan terbatas antara KPPU dengan
Pemkot Aceh ini, Samsuar akan segera melakukan
sosialisasi ke jajarannya, khususnya tentang tugas
KPPU di pengawasan kemitraan yang berdasarkan
PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU
No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.
Sementara itu Kepala KPD Medan, Abdul Hakim
Pasaribu berharap agar pemerintah daerah benarbenar memperhatikan pelaku usaha kecil/UMKM
di wilayah Aceh. Jangan sampai pemerintah daerah
justru lebih memberikan ruang terhadap ritel
modern yang sekarang ini menjamur di berbagai
lokasi.
Menurut Hakim, ritel modern sudah waktunya ditata
tanpa mematikan ritel tradisional. Jika ditata dengan
baik, hubungan antara ritel modern, ritel tradisional
dan konsumen akan berjalan dengan baik dan
saling menguntungkan. Jika berjalan seiring, Hakim
yakin Aceh akan mampu menghadirkan kompetisi
yang sehat diantara para pelaku usaha. []

I

su daya saing atau competitiveness akan
mewarnai tema pembangunan Indonesia dalam
jangka menengah di tengah ancaman middle
income trap. Kebijakan yang pro persaingan
usaha dapat menjadi jalan keluar. Hal inilah
yang terungkap dalam Sosialisasi Daftar Periksa
Kebijakan Persaingan yang digelar KPD Medan di
Aceh, (24.8/2016).
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa pertumbuhan
ekonomi yang moderat ini tidak disertai
dengan pertumbuhan lapangan kerja yang bisa
menyelesaikan dua hal, pengangguran dan
kemiskinan secara memadai,” kata Komisioner KPPU
Tresna P. Soemardi.
Membangun daya saing (competitiveness) adalah
jadi pilihan yang tidak bisa ditawar apabila
Indonesia ingin menjadi production base, dan bukan
jadi mal besar bagi produk-produk global.
Agenda inilah yang jadi pekerjaan bagi KPPU lewat
berbagai instrumen, seperti penyelesaian revisi
UU, penanganan perkara, prioritas sektor, hingga
penelitian pasar yang melibatkan lembaga global. []
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KPPU RESMIKAN POJOK PERSAINGAN UNIVERSITAS HASSANUDDIN

FOKUS KPPU DI BIDANG
PENDIDIKAN
DI TENGAH PERILAKU BISNIS
CURANG YANG TERUS
MERUYAK DI BERBAGAI LINI
KEHIDUPAN, KPPU TERUS
MELAKUKAN PENDIDIKAN
ANTIKARTEL. KAMPUS ADALAH
BASIS PENTING MEMBANGUN
KARAKTER ANAK NEGERI.

Apa yang dilakukan KPPU ini mendapat dukungan
penuh dari Rektor Unhas, Dwia Aries. Hanya
saja Dwia menekankan, sebaiknya pendidikan
yang dilakukan KPPU melalui medium berupa
Pojok ini juga menyentuh ke aspek pembentukan
moral bangsa. Bukan antikartel semata. Sebab
yang menjadi masalah paling mendasar adalah
bagaimana mahasiswa yang nantinya lulus kelak
akan menjadi pebisnis yang jujur, berpihak kepada
rakyat.
“Pendidikan antikartel harus didasari oleh suatu
falsafah bahwa kelak jika seorang mahasiswa sukses
menjadi pebisnis atau lawyer itu harus bersikap
jujur, membela pebisnis juga yang benar,” kata Dwia.
Dalam konteks ini, Syarkawi menambahkan
bahwa basis pendidikan antikartel juga harus
menyentuh dari sisi moralnya, yakni yang utama
adalah ketuhanan yang maha esa. Moral itu sangat
penting, karena tanpa moral yang berketuhanan,
seorang mahasiswa yang sukses tadi akan menjurus
ke perilaku yang berpotensi untuk melanggar etika,
peraturan dan moral-moral yang lain. Para kartelis
itu bukan berarti mereka tidak beragama, namun
karena moral berketuhanan mereka yang rendah,
akhirnya mereka nekad berlaku bisnis curang.

S

etelah Pojok Persaingan di Universitas
Padjadjaran berjalan dengan baik, KPPU
kembali meresmikan Pojok Persaingan,
kali ini di Universitas Hasanuddin
(Unhas), Makassar. Diresmikan langsung
oleh Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf dan Rektor
Dwia Aries Tina Pulubuhu, Jum’at (9/9/2016).
Pojok yang yang berlokasi cukup dekat dengan
Rektorat dan Perpustakaan Unhas ini dirasa sangat
tepat untuk mendorong civitas akademika di bidang
riset maupun kajian.
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Sementara itu, mengenai target kampus-kampus
yang akan disasar KPPU untuk dibentuk Pojok
Persaingan, Syarkawi mengatakan tidak akan
terburu-buru. Ia ingin agar Pojok di Unhas dan
Unpad ini berjalan dulu dengan program-program
kreatifnya. Syarkawi tidak ingin terburu-buru
membentuk Pojok Persaingan di kampus lain.
“Paling penting Pojok ini akan melahirkan karyakarya ilmiah di bidang hukum persaingan usaha,
sehingga akan lahir pusat-pusat kajian persaingan
usaha di Makassar, tidak hanya di Unhas saja,” tutur
Syarkawi. []

KANAL

INSPIRASI

IQROPOLLY: BELAJAR AGAMA DARI
SEBUAH PERMAINAN ANAK

A

nak-anak di Kampung Cimanggu
Wates,
Kelurahan
Kedungjaya,
Tanahsareal itu tampak sumringah.
Sesekali mereka tertawa, sesekali
mereka tersenyum.

Biasa berkumpul di pelataran Musholla Nurul
Ikhlas, anak-anak kecil yang berusia dari pendidikan
usia dini (PAUD) dan SD itu tampak ceria bermain
Iqropolly. Ya, namanya Iqropolly, menyerupai
game monopoli yang dulu begitu ngehits, namun
aturannya berbeda.
Pencetus permainan ini adalah Agung Suharyana
mahasiswa Fakultas Ekonomi Rosyid Amrulloh
mahasiswa Fakultas Pertanian, Novan Aji Imron
mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia, Muhammad
Yusuf mahasiswa Fakultas Kehutanan dan
Rasi Tamadhika mahasiswa Fakultas Ekonomi
manajemen.
Ada 23 kotak di papan Iqropolly tersebut. Di
tiap kotaknya terdapat tantangan khusus yang
berhubungan dengan agama Islam. Menarik,
bukan?
Di kotak tersebut terdapat bermacam tantangan.
Seperti membaca doa-doa, hafalan doa salat, dzikir,
nama-nama nabi dan rasul, soal zakat, infaq dan lain
sebagainya.
Dari permainan ini, anak bisa belajar mengenal
dasar-dasar agama Islam dengan suasana yang
berbeda, karena dalam suasana yang senang, sedang
berinteraksi dengan teman-temannya.
Permainan ini bisa dimainkan oleh 5 orang anak,
dan harus didampingi minimal satu orang dewasa.
Pendamping juga akan dibekali buku panduan
untuk mengetahui aturan-aturan permainan.
(Redaksi, dari berbagai sumber). []

zulehumas.blogspot.co.id
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PERSAINGAN SEHAT ADALAH JATI DIRI BANGSA INDONESIA

NASIONALISME PERSAINGAN
PERTANYAAN YANG SERING
DIKEMUKAKAN MASYARAKAT ADALAH
APAKAH PERSAINGAN SEHAT SESUAI
DENGAN KEPRIBADIAN BANGSA
YANG BERFILOSOFI EKONOMI
KEKELUARGAAN. SEBAGIAN BAHKAN
MENYANGKA NILAI-NILAI PERSAINGAN
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU
NOMOR 5 TAHUN 1999 SEBAGAI
INSTITUSI PENGAWASNYA ADALAH
TITIPAN IMF, ORGANISASI NEOLIBERAL
YANG EKSPLOITATIF, MENDEWAKAN
PERSAINGAN, ANTI SUBSIDI DAN ANTI
KEPENTINGAN NASIONAL.

P

ola berpikir demikian tidak salah bila
dikaitkan dengan waktu berlakunya
UU dan KPPU pada tahun 1999 yang
bersamaan dengan tahun-tahun awal
efektifnya Letter of Intent (LoI) IMF.
Namun bila ditelisik lebih jauh, tampak bahwa
keinginan untuk memiliki instrumen dan kebijakan
yang pro persaingan sehat dan struktur usaha
anti konglomerasi justru dicanangkan 10 tahun
sebelumnya oleh rakyat melalui MPR yang
tertuang dalam Arah Kebijakan Ekonomi GBHN
1988, dimana tekad ini diperkuat lagi oleh TAP
MPR X Tahun 1998.
Dokumen konstitusional ini menunjukkan bahwa
Persaingan dan KPPU sebenarnya adalah
kulminasi keinginan rakyat Indonesia sendiri
yang tidak puas pada pola usaha dan struktur
ekonomi pada masa lalu. DPR meresponnya
dengan menjadikan UU Persaingan sebagai UU
inisiatif pertama dalam sejarah legislasinya. Jadi
komitmen dengan IMF ternyata hanya stimulan
yang mempercepat realisasi keinginan itu..
Nasionalisme
Jika nasionalisme diartikan sebagai tekad untuk
melindungi kepentingan nasional dalam arti
kepentingan usaha kecil dan koperasi, maka UU
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ini telah memenuhinya. Hal ini dapat kita lihat pada
Pasal 50 yang mengecualikan UU pada pelaku
usaha kecil dan koperasi.
Perhatikan bahwa UU tidak mengecualikan perilaku
usaha namun justru mengecualikan subyeknya:
pelaku usaha kecil dan koperasi. Hal ini dapat
dinterpretasi sebagai komitmen negara melalui
UU, sebagaimana dalam pasal 3 tentang Tujuan,
untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif
melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat
sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan
berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar,
pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
Dengan pengecualian ini, UU menghormati kondisi
dan upaya “struggle for live” pelaku usaha kecil dan
koperasi yang mendominasi figur pelaku usaha
kita secara nasional.
UU Persaingan adalah sintesa dari 2 (dua) titik
diametral yaitu free fight liberalisme yang menganut
kompetisi bebas tanpa batas dan etatisme yang
mengedepankan pemilikan dan kontrol negara
dalam ekonomi. UU persaingan adalah jembatan
yang menjamin persaingan namun dalam koridor
pengaturan (vide pasal 3 UU). Inilah yang kemudian
dikenal sebagai kebijakan persaingan (competition
policy) yang didalamnya meliputi penegakan dan
pengaturan/kebijakan pemerintah. Jika KPPU
melihat bahwa suatu sektor terlalu strategis untuk
dilepaskan pada persaingan karena teknologi atau
karakteristik produknya yang berkonsentrasi tinggi
karena minimnya investasi maka KPPU akan
menyarankan pemerintah untuk mengaturnya.
Jika atas suatu produk diperlukan subsidi akibat
rendahnya daya beli masyarakat, maka KPPU
meminta pemerintah untuk memberinya.
Posisi KPPU dalam subsidi BBM dapat menjadi
contoh dalam konteks ini. Sebagaimana dimaklumi,
UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang diamandemen Mahkamah Konstitusi memerintahkan
pengaturan harga oleh pemerintah tidak terbatas
pada BBM bersubsidi. KPPU berposisi mendukung
subsidi seraya meminta agar pemerintah mengatur
batas atas harga BBM non subsidi, sehingga landscape
persaingannya adalah BBM bersubsidi tersedia,
sementara BBM non subsidi berharga terjangkau.

CATATAN KHAS REDAKSI

Pelaku usaha bersaing for the market (tender untuk
menjadi penyalur BBM subsidi) dan in the market
(bersaing secara head to head) pada rentang dibawah
harga batas atas untuk BBM non subsidi.
Dengan kata lain, KPPU tidak anti subsidi namun
berposisi keras manakala subsidi dijadikan senjata
untuk memeras rakyat dengan modus pengurangan
barang subsidi guna mengkondisikan rakyat
membeli barang non subsidi yang terlebih dahulu
dikurangi volume dan dinaikkan harganya. Jadi jelas
bahwa jika nasionalisme diartikan sebagai semangat
subsidi untuk membantu rendahnya daya beli rakyat
maka KPPU menjadi salah satu penopangnya.
Lebih jauh, jika nasionalisme diartikan pula
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pemilikan asing dalam usaha tertentu, maka KPPU
tidak akan menggugatnya. Bahkan pasal 51 UU
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B

agi seseorang yang memutuskan resign
setelah mendapatkan pekerjaan mapan
dan nyaman mungkin tidak akan
terpikirkan bagi kebanyakan orang.
Namun ini tidak berlaku untuk seorang
Andre Graff. Pria asal Perancis ini dengan sepenuh
hati meninggalkan kemapanan di negaranya dan
memutuskan menetap di Sumba Barat, Nusa
Tenggara Timur. Lalu apa pekerjaannya? Penggali
sumur. Iya, seorang penggali sumur!

cabi
klun

.i d
ik.blogspot.co

Ada sejarah tersendiri kenapa seorang Andre
memutuskan hidup di Sumba Barat. Dulunya,
Andre adalah seorang pilot balon udara. Suatu hari
ia terkena penyakit mematikan yang mengancam
nyawanya. Tuhan berkata lain, ia berhasil sembuh.
Sejak saat itulah Andre memutuskan ingin
menyumbangkan sisa hidupnya untuk orang lain.
Lebih tepatnya berguna bagi orang banyak.

nyo
m
nga
s.co
ndri.ﬁl
es.wordpres

1. Megan Collins
2. Anette Horschman
3. Zorica Dubovska
4. Andre Graff
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Andre bukan hanya sekedar tinggal bersama
masyarakat Sumba Barat. Sudah menjadi
kewajibannya ketika ada warga yang kesulitan
memperoleh air, maka Andre akan datang
memberikan bantuan untuk membuat goronggorong. Andre juga memastikan gorong-gorong
yang ia buat benar-benar aman, bersih dan tidak
terkontaminasi lumpur.

CATATAN KHAS REDAKSI

jawapos.com

Andre bukan satu-satunya warga negara asing
yang memutuskan mengabdikan diri untuk bumi
pertiwi Indonesia. Anette Horschman, seorang
warga kebangasaan Jerman yang terlanjur cinta
dengan Danau Toba, memutuskan menjadi aktivis
lingkungan yang mengumpulkan sampah di
lingkungan danau. Ia juga membersihkan enceng
gondok yang seringkali menutupi keindahan
Danau Toba. Tidak hanya berhenti disini, Anette
menggalang gerakan sosial ke masyarakat dan
pengunjung Danau Toba agar turut serta menjaga
lingkungan.
Di bidang seni, nama seorang Megan Collins
Donoughu William yang berasal dari Amerika
Serikat ini sudah akrab di telinga masyarakat
Indonesia.
Awalnya, tidak ada seorang pun yang mengira Megan
adalah seorang sinden. Lalu ketika Megan mulai
menyanyi, banyak orang yang terkejut mendengar
cengkok suara yang dikeluarkannya Megan ternyata
menggunakan teknik nyinden.

pengajaran dan pengembangan kedua bahasa itu di
Ceko hingga kini. Selain menjadi pengajar bahasa
Indonesia di sejumlah universitas, ia juga menulis
dan menerjemahkan sejumlah buku berbahasa
Indonesia, Sanskerta, dan bahasa Jawa ke dalam
bahasa Ceko.
Sepanjang 1958-1959, Zorica bekerja di Kementerian
Luar Negeri Cekoslowakia dan ditempatkan di
Kedutaan Besar Cekoslowakia di Jakarta sebagai
sekretaris. Usai tugas, ia kembali ke Ceko dan
ditawari untuk ditempatkan di sejumlah negara lain,
tetapi ia menolak. Alasannya mengejutkan, ia hanya
tertarik dengan Indonesia. Ya, hanya Indonesia saja.
Ketertarikan yang ditunjukkan bule-bule ini
terhadap Indonesia adalah fakta yang sangat
menarik. Bahkan bisa dikatakan, ini juga merupakan
semangat nasionalisme yang seharusnya bisa
dicontoh kita-kita yang asli orang Indonesia.
Bule saja cinta lho, bagaimana dengan kamu?
(redaksi)

Di bidang sastra, nama Zorica Dubovská terkenal
sebagai dosen Bahasa Indonesia di Ceko. Ia
mengenal pertama kali bahasa Indonesia dan bahasa
Sanskerta pada 1940-an. Sejak itu, ia abdikan untuk
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MENJADI INDONESIA

blog.bukalapak.com

M

enjadi Indonesia adalah bagaimana
kita menjaga identitas atau jati
diri kita sebagai bangsa Indonesia.
Identitas atau jati diri sesungguhnya
berkaitan dengan sebuah konsep
pengakuan diri berdasarkan ciri-ciri yang melekat
pada diri seseorang baik dalam tingkatan personal
maupun kelompok, dimana berdasarkan ciri-ciri
tersebut ia dapat menggolongkan dirinya dalam
suatu kelompok tertentu yang dianggap mempunyai
ciri-ciri yang sama.
Lainnya, yang lebih tampak terlihat, penggunaan
Bahasa Indonesia sehari-hari, penerapan adatistiadat, budaya dan lokalitas luhur, mungkin bisa
menjadi alternatif indikator. Tapi, apakah yang
sudah disebutkan tadi adalah satu-satunya cara
untuk mengukur kadar kecintaan/nasionalisme kita
terhadap Indonesia?
Mengutip dari penyair WS Rendra, nasionalisme
adalah sebuah bentuk kecintaan pada Tanah Air,
maka nasionalis sejati bukanlah karena seseorang
paham dengan baik sejarah bangsa ini, bukan
karena menghafal puluhan lagu kepahlawanan,
bukan karena besarnya bendera merah putih yang
dikibarkan, bukan karena prestasi internasional
yang diraih, bukan pula karena mengenakan pakaian
yang dipenuhi lambang-lambang patriotisme dan
bukan pula karena tingginya jabatan yang dimiliki.
Untuk menjadi nasionalis sejati, tidak perlu mulukmuluk. Menjaga lingkungan, berbuat baik terhadap
sesama, toleran terhadap penumpang yang lebih
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membutuhkan ketika berada di commuter line, ini
juga wujud nasionalis sejati.
Kecil, memang. Namun manfaatnya langsung
bisa dirasakan orang atau kelompok sekitar. Ini
artinya berpartisipasi sebagai wujud simpati, wujud
kontribusi. Seperti yang saat ini dilakukan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha melalui memberantas
kartel di komoditas pangan. Plt. Kepala Biro
Hukum, Humas dan Kerja Sama Dendy R. Sutrisno
mengatakan, KPPU menaruh perhatian tinggi agar
komoditas pangan yang diselewengkan maﬁa-maﬁa
pangan di negeri ini segera diberantas.
“Salah satu cara yang cukup efektif sekarang ini
adalah strategi sidak komoditas pangan. Melalui
terjun langsung ke lapangan, KPPU ingin mengajak
seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi
praktik bisnis yang menyeleweng, disamping sebagai
bagian monitoring perkara yang terus berjalan
di KPPU,” katanya saat mengikuti upacara hari
kemerdekaan Indonesia di kantor Sekretariat KPPU
Agustus lalu.
KPPU berharap akan terjalin sinergi yang baik
antar semua pihak, baik itu Kementerian Pertanian
(Kementan), Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), Kementerian Perindustrian, Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan
dan lembaga pemerintah lainnya. Semua lembaga
ini harus seiring sejalan mendorong kesadaran agar
mengawasi praktik-praktik bisnis di luar sana yang
potensial meraup untung segelintir kepentingan.

CATATAN KHAS REDAKSI

Hal senada juga dilontarkan Wakil Ketua KPPU R.
Kurnia Sya’ranie terkait penyelamatan komoditas
pangan di Indonesia. Menurut Kurnia, bisnis itu
tidak saja identik dengan investasi atau impor yang
kemudian dianggap jalan utama yang akan membuka
pintu kesejahteraan, petani misalnya.
“Menjaga komoditas pangan agar harganya stabil
dan bisa dijangkau masyarakat itu juga wujud cinta
KPPU terhadap Indonesia,” tutur Kurnia.
Cara lain menurut Kurnia adalah melalui stabilisasi
harga pangan. Peran Tim Pengendali Inﬂasi Daerah
(TPID) kabupaten/kota/ provinsi harus lebih
dioptimalkan. Upaya ini antara lain bisa ditempuh
melalui perluasan jangkauan operasi pasar dan pasar
murah komoditas pangan pokok.
Kurnia melanjutkan, wujud kecintaan terhadap
kedaulatan pangan juga bisa diraih dengan cara
penguatan stok pangan nasional. Pemerintah harus
lebih mengintensifkan kerja Satgas Pengadaan
Pangan, dengan cara jemput bola membeli ke
sentrasentra produksi. Pada era otonomi daerah
sekarang ini semua pemerintah kabupaten/kota/
provinsi perlu memiliki cadangan pangan strategis
sendiri di wilayah masing-masing bekerja sama yang
sudah sangat berpengalaman dalam hal pengelolaan
stok pangan.
Sikap
nyata
lainnya
adalah
percepatan
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis
sumber daya lokal yang berkesinambungan. “Negeri
ini sangat kaya varian sumber pangan biji-bijian dan
umbi-umbian, ini bisa menggantikan beras ataupun
gandum, khan! Bisa juga lewat sentuhan teknologi
dan kampanye positif mengenai proﬁl petani
Indonesia, ini juga bagus,” tegas Kurnia.
Sementara itu, Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf
memberikan opini positif mengenai bentuk
kecintaan KPPU terhadap Indonesia. Saat ini,
menurut Syarkawi, KPPU telah menginisiasi
koordinasi dan supervisi untuk merangkul semua
pemangku kepentingan. Baik itu pemerintah pusat,
daerah sampai dengan lembaga terkait untuk turun
tangan menjaga dan mengoptimalkan kinerja
penanganan komoditas pangan.
“Sekarang ini KPPU telah menjalin hubungan baik
dengan Kementan, Polri, Kemendag, Kementerian
Perekonomian dan kementerian lainnya. Ini wujud
cinta KPPU terhadap Indonesia, untuk memberantas
kartel agar negara makmur,” ujar Syarkawi.

dilakukan KPPU melalui visi pencegahan telah
memberikan dampak signiﬁkan untuk Indonesia.
“Denda persaingan usaha yang selama ini masuk
ke kas negara itu wujud dari perjuangan KPPU.
Nilainya yang miliaran rupiah itu sebenarnya tidak
seberapa dengan apa yang telah diambil kartelis
dari perilaku bisnisnya. Ini sudah sepantasnya jadi
perhatian pemerintah bahwa denda maksimal dari
putusan KPPU sebesar 25 miliar itu masih kurang
besar,” tegas Syarkawi.
Masih menurut Syarkawi, mencintai Indonesia
itu bisa diwujudkan dari berbagai hal. Sebagai
contoh, walaupun klise adalah mencintai produk
dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam
negeri, itu artinya juga membantu keberlangsungan
produsen di tanah air itu sendiri.
Senada dengan Ketua KPPU, Anggota KPPU Sukarmi
menuturkan bahwa Indonesia ini dicintai tidak
hanya karena keramahtamahan masyarakatnya atau
hanya karena kekayaan wisata kulinernya. Beda
orang tentu beda cara berpikirnya.
“Mencintai bangsa itu tidak bisa dilihat karena hanya
status kewarganegaraannya, WNI saja. Banyak
sekali di luar sana yang bukan asli Indonesia justru
mencintai Indonesia sepenuh hati,” katanya.
Tolok ukur nasionalisme tidak hanya bisa diukur
dari status kewarganegaraan seseorang. Gloria
Natapradja Hamel, anggota Paskibraka nasional
yang
dianulis
status
kewarganegaraannya
membuktikan diri bahwa ia juga memiliki hak untuk
mencintai Indonesia tanpa syarat. Dengan legowo, ia
menerima keputusan pemerintah yang menganulis
keikutsertaannya dalam tim Paskibraka yang akan
bertugas di istana negara.
Di luar sana, sederet nama mencatatkan diri di
tingkat internasional. Sebut saja legenda dunia
seperti Susi Susanti, Rudy Hartono, Alan Budi
Kusuma dan masih banyak lagi. Mereka semua
berjuang karena wujud kecintaannya terhadap tanah
air.
Mungkin, bisa menjadi renungan apa yang dikatakan
mantan presiden Amerika Serikat John F. Kennedy,
“Jangan tanyakan apa yang telah diberikan negara
padamu, tapi tanyakanlah, apa yang telah kau
berikan bagi bangsamu?” []

Syarkawi menambahkan bahwa apa yang telah
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UTAMA
KARTEL : EXTRAORDINARY CRIME
DALAM EKONOMI

K

artel
termasuk
pelanggaran berat dari
hukum
persaingan
usaha. Pasalnya, kartel
berdampak
terhadap
penurunan tingkat kesejahteraan
masyarakat. Maka sangat wajar
jika Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) sangat peduli dan
berkomitmen memberantas kartel.
Sayangnya, masih banyak masyarakat
Indonesia yang tidak paham apa
itu kartel. Makin berbahaya jika
masyarakat kemudian menjadi pasrah
dan menganggap aksi kartel yang
terjadi di seluruh lini usaha itu sebagai
sesuatu yang wajar.
Apa sebenarnya kartel itu?
Menurut Komisioner KPPU Sukarmi,
kartel dapat dilakukan melalui tiga
elemen yaitu harga, produksi dan
wilayah pemasaran. Kartel biasanya
dilakukan untuk menstabilkan harga
pasar demi mengantisipasi perang
harga antara pelaku usaha.
Dalam kasus kartel tarif layanan SMS
misalnya, harga minimum tarif SMS
off-net disepakati masing-masing
operator. Putusan KPPU menunjukkan
bahwa kerugian konsumen akibat
kartel tersebut mencapai 2,8 Triliun.
Selain itu konsumen kehilangan
pilihan harga dan kualitas layanan
walaupun operator bertambah. Hal
ini seringkali terjadi pula dalam
perdagangan komoditas pokok.
“Masyarakat bisa curiga jika tiba-tiba
harga suatu barang melonjak atau
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terjadi kelangkaan stok. Masyarakat
bisa melapor ke KPPU dengan
mengajukan keterangan tertulis, bukti
lengkap, identitas diri, indikasi dan
kerugian yang dialami,” kata Sukarmi.
Menurutnya, laporan masyarakat
bisa menjadi dasar awal bagi KPPU
untuk melakukan proses lebih lanjut
yakni pengamatan dan penelitian. Jika
terbukti ada pelanggaran maka laporan
itu akan masuk ke proses penyelidikan.
Sesuai wewenang KPPU yang lahir dari
UU No 5 Tahun 1999, pelaku usaha yang
melanggar hukum persaingan usaha
akan dijatuhi hukuman dan denda.
Penyelidikan kasus kartel jauh lebih
sulit dan butuh waktu lebih lama
dibandingkan kasus persaingan usaha
tidak sehat lainnya. “Sulitnya adalah
menemukan bukti langsung terjadinya
paralelisme harga antara pelaku A,
B, C dan D. Harus dikuatkan lagi oleh
saksi-saksi ahli,” kata Sukarmi. Hal ini
berbeda dengan kasus kartel tarif SMS
yang diputus oleh KPPU karena ada
banyak bukti langsung.
Saat ini KPPU telah menangani
berbagai perkara kartel dan beberapa
perkara yang terkait dengan tender
pengadaan barang dan jasa. Dalam
kerangka mengoptimalkan penegakan
hukum dalam menghilangkan kartel
ini, KPPU bekerjasama dengan BPS
terkait dengan data pasar, PPATK, dan
Kepolisian Republik Indonesia tentang
teknis penyelidikan dan penanganan
perkara. []
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Bingkai
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KOMPAK - Segenap Anggota Komisi dan Pejabat Struktural KPPU melakukan foto
bersama selepas melaksanakan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan
Indonesia di Jakarta, Rabu (17/8).
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Tim Ekonomi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membentuk tim ekonomi untuk mengantisipasi dinamika
usaha yang semakin cepat dan kompleks.
Tim ekonomi KPPU ini terdiri atas satu chief economist dan dua economist. Yakni Rimawan sebagai ketua
tim serta dua anggota lain, Zakir Machmud dan Maman Setiawan. Tiga ekonom tersebut berasal dari
Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Padjadjaran (Unpad).
Sebagai otoritas pengawas persaingan usaha, KPPU harus memastikan bahwa semua penilaian, putusan,
ataupun saran pertimbangan yang diterbitkan institusi benar-benar didasari fakta dan analisis yang
komprehensif.

RIMAWAN PRADIPTYO

MAMAN SETIAWAN

ZAKIR S. MACHMUD
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RIMAWAN PRADIPTYO memperoleh gelar PhD-nya di bidang
ilmu ekonomi di Universitas New York pada 2007. Pria
kelahiran Ngawi ini yakin bahwa penegakan hukum persaingan
usaha di Indonesia harus didasarkan pada pemahaman proses
bisnis di masing-masing sektor. Rimawan pernah meraih
penghargaan “The Best Paper Award” untuk bidang ilmu
ekonomi pada The Global Accounting, Finance and Economics
Conference, yang diselenggarakan Monash University,
Melbourne Australia pada 14-15 Februari 2011.

Kenapa perlu kebijakan kompetisi? Inilah yang sering
dilontarkan MAMAN SETIAWAN di depan anak didiknya
di kampus. Menurut lelaki Jakarta, 20 September 1978
ini, kebijakan kompetisi sangat diperlukan di Indonesia.
Kegagalan pasar (market failure), tindakan perusahaan
yang anti-persaingan sampai dengan predatory behaviour
adalah hal yang dianggap ‘biasa’ saat ini. Lulusan Universitas
Wageningen Belanda pada 2012 ini juga merupakan Direktur
di Center of Economics and Development Studies di
Universitas Padjadjaran.

ZAKIR SJAKUR MACHMUD berkomitmen bahwa kompetisi
akan menghadirkan eﬁsiensi dan inovasi usaha. Manfaat
secara konkrit bagi masyarakat dan perusahaan juga akan
berkembang jika prinsip persaingan sehat diterapkan. Lelaki
yang menyelesaikan program doktornya di University of
South Australia ini sangat concern terhadap isu-isu industrial
organization, competition economics dan small and medium
enterprises (SME). Kariernya diawali saat bergabung sebagai
asisten peneliti di LPEM FEB Universitas Indonesia di tahun
1996-1999. Saat ini Zakir menjabat sebagai Direktur di UKM
Center Universitas Indonesia.

Tim Ekonomi
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PERSPEKTIF

KORUPSI DAN
PERSAINGAN USAHA
JIKA DITELISIK LEBIH DALAM,
KEBERADAAN PERILAKU KORUPSI
JUGA “HIDUP” DALAM TRANSAKSI
BISNIS DAN USAHA, DIMANA
PELAKU YANG BERADA DALAM
LINGKARAN TERSEBUT ADALAH
PELAKU USAHA YANG SECARA
BERSAMA-SAMA DENGAN
PEJABAT PUBLIC, “BERMAIN
MATA” UNTUK KEPENTINGAN
DAN KEUNTUNGAN AGAR
MEMPERKAYA DIRI MEREKA.

B

ukankah kita sering mengambil
“jalan damai” dan “jalan pintas” untuk
menyelesaikan berbagai masalah yang
kita hadapi dengan kompensasi “sedikit
uang lebih”. Sebagaimana diketahui,
perang terhadap korupsi pasca reformasi telah
menjadi genderang yang ditabuh banyak pihak.
Tidak terkecuali korupsi yang dibungkus dalam
praktek-praktek bisnis terlarang yang sebelumnya
tidak diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan
perundangan.
Sudah bukan rahasia lagi bahwa berbagai
praktek bisnis yang bertentangan dengan prinsip
persaingan usaha tidak sehat menjamur selama
beberapa dekade yang akhirnya menjadi salah
satu sumber ekonomi biaya tinggi Indonesia.
Terkait dengan hal tersebut dan seiring dengan
kelahiran UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, bangsa ini telah menegaskan komitmennya
untuk mengimplementasikan nilai nilai persaingan
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usaha yang sehat sebagai bagian dari kehidupan
ekonominya, sekaligus menyingkirkan perilakuperilaku yang bertentangan dengannya.
Dalam beberapa substansi pengaturan persaingan
usaha yang sehat memang tidak ada pasal-pasal
yang secara langsung terkait dengan pengaturan
korupsi, tetapi pengaturan tersebut memiliki
keselarasan dengan upaya pemberantasan korupsi
dalam kerangka memunculkan ekonomi yang efisien
dan mengikis ekonomi biaya tinggi.
Nilai Strategis Persaingan Usaha
Sebagaimana diketahui, sebelum era reformasi
ekonomi Indonesia dikelola melalui pendekatan
yang sangat sentralistik. Peran negara melalui
Pemerintah dan BUMN dalam pengelolaan ekonomi
negara, sangat mendominasi. Hanya sedikit
keterlibatan pelaku usaha swasta. Itupun terbatas
pada segelintir pelaku usaha yang memiliki akses
terhadap kekuasaan. Akibatnya patronase penguasapebisnis menjamur.
Pada saat inilah nilai-nilai persaingan usaha
yang sehat cenderung diabaikan. Tidaklah
mengherankan apabila tender kolusif, tender
arisan, kartel, monopolisasi dan beberapa perilaku
usaha tidak sehat lainnya bermunculan. Efeknya
luar biasa, ekonomi biaya tinggi telah menjadi
bagian kehidupan negeri ini. Saat itu, kita tidak
menyadari hal tersebut karena silau oleh pencapaian
keberhasilan pembangunan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi senantiasa tumbuh tinggi
dalam beberapa dekade. Kita tidak menyadari
semua itu dibangun dalam fundamental ekonomi
negeri yang sangat rapuh. Krisis ekonomi akhirnya

Oleh: Taufik Ahmad
Plt. Deputi Bidang Pencegahan

membuka borok semua ini. Erapun berganti.
Belajar dari pengalaman, kini gebrakan upaya
menghancurkan sendi-sendi ekonomi berbiaya
tinggi menjadi semangat berbagai pihak.
Termasuk di dalamnya upaya mengikis perilaku
yang bertentangan dengan prinsip persaingan
usaha yang sehat. Sejak tahun 1999, bangsa ini
bersepakat bahwa tender arisan, tender kolusif,
kartel, monopolisasi dan perilaku usaha tidak sehat
lainnya tidak lagi mendapat tempat di negeri ini.
Pelaku usaha yang masih berperilaku seperti itu akan
berhadapan dengan hukum persaingan usaha yang
memiliki sanksi termasuk denda yang tegas dan
jelas.
Seiring dengan perkembangan implementasi nilainilai persaingan usaha yang sehat, perbaikan kinerja
di berbagai sektor ekonomipun terjadi. Tengok
saja beberapa sektor ekonomi yang menghasilkan
kinerja menggembirakan setelah prinsip-prinsip
persaingan usaha yang sehat diberlakukan, seperti di
transportasi udara, telekomunikasi dan sebagainya.
Lihat juga proses-proses bisnis yang cenderung
semakin transparan dan akuntabel, seperti dalam
proses pengadaan barang dan jasa milik Pemerintah
yang memiliki peran signifikan dalam mendorong
roda ekonomi negeri ini.

Persaingan Usaha Tidak Sehat = Korupsi ?
Dari kasus yang ditangani KPPU sampai tahun
2015, diketahui bahwa persekongkolan tender
mendominasi dengan menempati porsi paling besar.
Mencermati kasus-kasus persekongkolan tender,
maka selain permasalahan persaingan usaha tidak
sehat dalam bentuk pengaturan oleh para pelaku
usaha, juga terdapat indikasi penyalahgunaan
wewenang aparat yang menjadi panitia tender
(vertical collusive). Akhir dari temuan kasus-kasus
serupa, yakni munculnya ekonomi biaya tinggi
akibat mark-up oleh pihak-pihak yang terlibat dalam
pengaturan. Mark up inilah yang menjadi insentif
bagi pelaku persekongkolan.
Dalam penanganan perkara seperti ini, maka tugas
KPPU berhenti pada upaya menghukum pelaku

usaha yang terbukti melakukan persekongkolan
tender. Sementara nuansa korupsi yang terungkap
dalam kasus tersebut menjadi bukti awal yang akan
diserahkan KPPU kepada lembaga penegak hukum
korupsi (KPK).
Selain persekongkolan tender, adakah bentuk
hubungan lain antara korupsi dengan persaingan
usaha tidak sehat? Potensi yang cukup besar muncul
dalam bentuk terfasilitasinya perilaku usaha tidak
sehat yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi
akibat kebijakan Pemerintah yang diproses melalui
“main mata” antara aparat Pemerintah dan pelaku
usaha yang difasilitasi tersebut. Hal tersebut dapat
mendorong hadirnya inefisiensi sektor ekonomi
yang akan merugikan masyarakat dan negara, di
sektor di mana kebijakan tersebut hadir.
Hal ini misalnya hadir dalam bentuk-bentuk
kebijakan yang memberikan eksklusifitas bagi
pelaku usaha tertentu, sehingga posisi pelaku
usaha menjadi sangat kuat karena memiliki market
power bahkan monopoly power untuk mendikte
pasar termasuk mengeksploitasi konsumen melalui
harga produk/jasa yang tinggi. Tentu saja kita
menyadari bahwa tidak semua kebijakan seperti
ini salah, tetapi potensi terjadinya penyalahgunaan
kewenangan aparat dalam hal ini tetap saja besar
mengingat track record pengaturan bisnis negeri ini
selama beberapa dekade lalu yang sering menjadi
sarana munculnya ekonomi biaya tinggi.
Korupsi tidak dapat dipungkiri sebagai salah satu
penyebab terhambatnya dan meruginya dunia
bisnis. Korupsi membuat sebuah kompetisi tidak
sehat, meningkatkan biaya dan mengancam
keberlangsungan bisnis.
Memberantas “penyakit” bernama korupsi tidak
hanya semata menjadi tanggung jawab Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Pun dengan kartel
tidak semata menjadi tanggung jawab KPPU. Korupsi
dan kartel adalah saudara kandung yang wajib
dimusnahkan dari muka bumi. Maka, aksi bersama
(collective action) adalah satu-satunya jalan keluar
yang pantas dilakukan. []
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PERSPEKTIF

BAGAIMANA MENGATUR
KARTEL DI NEGERI SAKURA :
SEBUAH PENGETAHUAN

B

erbicara mengenai hukum persaingan
usaha di Asia, Jepang tentu tak bisa
ditinggalkan. Negara yang mempunyai
kekuatan ekonomi nomor dua di dunia
ini telah memiliki hukum persaingan
usaha semenjak tahun 1947, yang disebut sebagai
Japan Anti Monopoly Act (JAMA/AMA). Keberadaan
AMA yang dimaksudkan sebagai salah satu cara
guna “memulihkan” kondisi ekonomi Jepang pasca
kekalahan dalam Perang Dunia II tersebut, sampai
saat ini masih menjadi acuan penting dalam
perekonomian Jepang.
Secara prinsip, AMA memiliki 3 larangan dasar, yakni
; (1) private monopolization, (2) cartels or unreasonable
restraint of trade/URT (3) unfair trade practices.
Ketiga larangan dasar tersebut menjadi kerangka
dalam memahami AMA, sehingga dalam
pelaksanaannya, para pihak akan lebih mudah
menggunakannya sebagai acuan.
Dalam pengaturan URT, bahasan yang
mendapatkan porsi signifikan adalah bahasan
mengenai kartel. Definisi kartel pada pasal 2 (6)
terdiri dari 2 hal, yaitu: (1) conduct, dan (2) perbuatan
bersama. Dalam AMA perjanjian horizontal dapat
dikategorikan sebagai URT, sementara perjanjian
vertikal masuk dalam kategori UTP. Hal ini berbeda
dengan pemahaman Hukum Persaingan di negaranegara lain. Dimana URT dapat dilakukan secara
Horizontal dan Vertikal.
Pembuktian kartel tidak dapat hanya menggunakan
alat bukti langsung, namun harus dapat dibuktikan
adanya negosiasi langsung (pertemuan secara fisik)
diantara pelaku kartel. Kondisi ini mengakibatkan
pemeriksaan untuk kasus kartel tidak mudah.
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Sejarah Singkat Kartel Di Jepang
Pada abad ke-17, Jepang mengadopsi politik isolasi
atau sakoku. Kebijakan ini dimaksudkan untuk
menangkal pengaruh luar terhadap Jepang, atau
dengan kata lain, menutup pintu untuk kedatangan
pihak asing yang ditakutkan akan “menjajah Jepang”.
Hal ini bisa dilakukan Jepang karena secara mandiri,
Jepang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya,
terutama kebutuhan akan pangan, juga produksi
pertanian Jepang sedang booming pada masa
itu. Dan, salah satu akibat dari kebijakan isolasi ini
adalah keberadaan ekonomis feodal yang berbasis
pada sistem tuan tanah serta gilda.
Namun, kebijakan tersebut berubah ketika
restorasi Meiji pada tahun 1870 terjadi. Salah satu
nafas dari restorasi Meiji adalah industrialisasi
modern guna bersaing dengan negara-negara
lain, terutama Amerika dan Eropa. Pada masa
inilah, kartel digunakan pemerintah Jepang untuk
mengendalikan dampak negatif dari industrialisasi,
misalnya benturan antar pelaku usaha yang
melakukan kegiatan bisnis.
Bentuk lazim dari kartel pada masa tersebut adalah
pembentukan perkumpulan dagang atau asosiasi
industri. Di sisi lain, melalui pembentukan asosiasi
industri, pemerintah Jepang melakukan mobilisasi
sumber daya swasta guna memenuhi kepentingan
masyarakat. Lebih lanjut, kartel/asosiasi industri
juga menjadi alat pemerintah untuk penyerapan
angkatan kerja. Sebagai imbalannya, pelaku usaha
mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah
Keberadaan kartel yang diorganisir pemerintah
tersebut menghasilkan kondisi perekonomian yang
didominasi oleh sejumlah orang/kelompok saja.

Oleh: Sholihatun Kiptiyah
Staf Bagian Kerja Sama Dalam Negeri
Kelompok-kelompok inilah yang dikenal sebagai
zaibatsu atau konglomerat. Zaibatsu inilah yang
kemudian menguasai perekonomian Jepang, dan
menimbulkan situasi persaingan usaha yang tidak
sehat. Kondisi ini dimungkinkan karena pemerintah
Jepang memberikan perlakuan khusus kepada
zaibatsu.
Ketika Jepang menyerah kepada AS dan
sekutunya pada Perang Dunia II, tiga hal pertama
yang dilakukan oleh para pemenang perang
yang tergabung dalam The Allied Occupation
Forces (AOF) adalah melakukan demokratisasi
ekonomi. Tujuannya ialah untuk merekonstruksi
perekonomian Jepang yang berbasis demokrasi.
Keberadaan zaibatsu yang sangat agresif
mengembangkan bisnisnya dianggap AS
sebagai pemicu agresivitas imperialisme Jepang
dalam mencari bahan baku industri. Di sisi lain,
zaibatsu juga menimbulkan efek buruk terhadap
perekonomian Jepang, yang ditandai dengan
konsentrasi industri pada sekolompok pelaku usaha
saja.
Pengaturan Tentang Kartel di Dalam AMA
Seperti telah disebut diatas, kartel secara eksplisit
telah diatur dalam AMA, melalui beberapa pasal.
Pada bagian I AMA, pasal 2(6) mengenai URT,
diuraikan mengenai larangan persekongkolan untuk
pengaturan harga, produksi, volume, dsb.
The term “unreasonable restraint of trade” as used in
this act shall mean such business activities, by which
any entrepreneurs, by contract, agreement or any
other concerted actions, irrespective of its names, with
other entrepreneurs, mutually restrict or conduct their
business activities in such a manner to fix, maintain
or increase prices, or to limit production, technology,
products, facilities, or customers, or suppliers, thereby
causing, contrary to the public interest, a substantial
restraint of competition in any particular field of trade.
Secara garis besar, pasal URT tersebut dapat
diklasifikasi menjadi; Pertama, kesepakatan diantara
sesama pesaing usaha untuk menaikkan harga
adalah syarat/komponen untuk menentukan
bahwa tindakan tersebut adalah tindakan restriksi/
pembatasan transaksi yang tak adil.

sewaktu (para anggota) kartel bersepakat (untuk
secara bersama-sama melakukan tindak transaksi
tak adil). Dengan kata lain, walaupun tindakan kartel
tidak berpengaruh buruk pada harga yang saat ini
berlaku atau anggota-anggota kartel menerapkan
tindak transaksi tak adil tersebut, maka kartel telah
melanggar pasal 3 (pelarangan transaksi tak adil).
Ketiga, mengenai pembuktian alasan oleh para
anggota kartel untuk “tindakan yang bertentangan
dengan kemaslahatan publik”, maka mahkamah
agung berpendapat bahwa pelaksanaan
pembuktian tersebut terbatas pada situasi darurat
dimana pembuktian tersebut dianggap perlu.
Aturan-aturan tersebut diatas ternyata diakui
sebagai hal yang efektif untuk perkara tindak pidana
yang dilakukan kartel seperti kesepakatan harga,
kesepakatan volume, dan tender.
Meskipun sangat dipengaruhi oleh anti trust ala
Amerika, namun ketika berkenaan dengan kartel,
ada 3 poin perbedaan antara prinsip pelanggaran
hukum bagi kartel di Jepang dengan prinsip
pelanggaran hukum anti trust act milik Amerika.
Yang pertama adalah pada anti-trust act Amerika
ada pembuktian alasan untuk “tindakan yang
bertentangan dengan kemaslahatan publik”.
Yang kedua adalah bahwa pada preseden hukum
yang saat ini diterapkan ada syarat prosentase
penguasaan market anggota kartel adalah lebih
dari pada 50%. Ini adalah untuk mengamankan/
menjamin keefektifan kesepakatan kartel. Di masa
depan diperkirakan bahwa standar penguasaan
market anggota kartel akan menurun menjadi
kurang dari 50%. Yang ketiga, mengenai konsultasi
tender, perbuatan melakukan konsultasi tender
secara terpisah adalah perbuatan yang tidak
melanggar pasal 3. Untuk suatu transaksi bidang
tertentu, kesepakatan untuk menetapkan pemenang
pada suatu tender atau penetapan aturan untuk
memutuskan pemenang pada beberapa tender
termasuk dalam perbuatan transaksi yang tidak adil.
Tetapi penerapan hukum bagi konsultasi tender
yang dilakukan kartel sedikit banyak berbeda
dengan penerapkan hukum untuk tindakan lain oleh
kartel. Misalnya, tindakan persepakatan harga yang
secara otomatis akan membentuk market terkait
untuk produk yang disepakati harganya tersebut. []

Kedua, semua syarat untuk menganggap bahwa
kartel melakukan transaksi yang tak adil terpenuhi
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PERSPEKTIF

TEKNIK
INVESTIGASI DI
KPPU

D

alam upaya penegakan hukum
persaingan usaha oleh KPPU,
investigasi memainkan peranan
yang amat menentukan. Buah
dari investigasi inilah yang akan
dipergunakan guna menetapkan terjadi atau
tidaknya pelanggaran hukum persaingan
usaha.
Tentunya pelaksanaan investigasi oleh
KPPU harus dilakukan secara cermat dan
akurat. Teknik investigasi ini pertama-tama
dikembangkan oleh para penyelidik dan
penyidik di dunia criminal dan walaupun
sifat dan karaketeristik investigasi kriminal
dan investigasi KPPU amat berbeda, namun
tujuan dari investigasi ini pada pokoknya
sama, yaitu mengumpulkan data dan
informasi yang tepat.
Oleh karenanya dari para penyelidik dan
penyidik inilah kita dapat mempelajari
teknik-teknik investigasi yang efektif dan
tentunya teknik investigasi dalam dunia
kriminal perlu dimodifikasi untuk menunjang
operasional investigasi KPPU sesuai dengan
keunikan hukum persaingan usaha.
Dalam investigasi kriminal, kepolisian
mengenal beberapa teknik investigasi, yaitu:
1) observasi, 2) surveillance, 3) interview,
4) under cover, 5) penggunaan informan.
Observasi adalah pengamatan yang
seksama terhadap tersangka dan objek
lainnya, sehingga dari kegiatan observasi
ini dapat diperoleh informasi-informasi
yang mendetail mengenai gerak-gerik dari
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Interview
dilakukan
mengumpulkan data dan informasi
yang tidak tertangkap oleh penglihatan,
misalnya peristiwa-peristiwa yang telah
lampau sehingga tidak mungkin diperoleh
keterangan melalui observasi dan
surveillance. Hal penting dalam melakukan
interview adalah identifikasi interviewer yang
tepat sehingga keterangan yang diperoleh
dari sang interviewer adalah data dan
informasi yang kredibel dan dapat dipercaya
akurasinya.

OLEH REDAKSI

Undercover adalah teknik penyamaran,
dimana seorang penyidik atau penyelidik
berpura-pura menjadi orang lain guna
mendekati sasaran dan menggali keterangan
dari yang bersangkutan. Sedangkan
penggunaan informan adalah teknik untuk
memperoleh keterangan dari orang-orang
dalam atau yang mengetahui mengenai
suatu kegiatan atau peristiwa tertentu.
Dalam perkara persaingan usaha, investigasi
biasanya dilakukan untuk memperoleh
keterangan mengenai dua hal, yaitu conduct
dan effect. Conduct umumnya dilakukan
sebagai suatu corporate action dan bukan
perilaku personal, sedangkan effect adalah
dampak yang diakibatkan oleh conduct
tersebut pada pasar bersangkutan.
Oleh karena itu observasi dalam investigasi
perkara persaingan usaha lebih diarahkan
pada document study dan market observation.
Melalui document study dapat kita ketahui
kronologis suatu corporate action, tujuan
yang hendak dicapainya, resources yang
digunakannya, dan berbagai konsiderannya.
Melalui market observation kita dapat
mengidentifikasi pergerakan harga barang
dan atau jasa, trend penjualan atau
pembelian dari suatu pelaku usaha dalam
kurun waktu tertentu, sehingga dapat kita
identifikasi kausalitas antara effect yang
terjadi di pasar dengan conduct oleh suatu
pelaku usaha.
Surveillance hingga saat ini tidak pernah
digunakan sebagai teknik investigasi perkara
persaingan usaha. Namun demikian tidak
tertutup kemungkinan di masa-masa yang
akan datang dapat berguna dalam rangka
mengumpulkan keterangan-keterangan
yang diperlukan.
Interview merupakan teknik utama yang
selama ini dilaksanakan dalam investigasi

perkara persaingan usaha. Melalui interview
dapat diperoleh seluruh keteranganketerangan yang diperlukan, crosscheck
terhadap akurasi suatu dokumen, dan
penggambaran kondisi-kondisi pre-conduct
yang mungkin tidak terekam melalui
dokumen-dokumen resmi perusahaan.
Undercover atau penyamaran beberapa
kali digunakan dalam investigasi suatu
perkara persaingan usaha, namun demikian
teknik ini jarang dipergunakan karena pada
umumnya dalam perkara persaingan usaha,
keteranganketerangan yang diperlukan dapat diperoleh
dengan secara tegas menjelaskan bahwa
keterangan tersebut diperlukan oleh KPPU
dalam rangka penyelidikan atas suatu
dugaan pelanggaran hukum persaingan
usaha.
Informan dalam perkara persaingan usaha
pada umumnya adalah karyawan atau
mantan karyawan dari suatu pelaku usaha
yang tengah diinvestigasi. Berbeda dengan
penggunaan informan dalam dunia kriminal
yang bersifat tetap dan secara kontinyu
memberi informasi kepada penyelidik
maupun penyelidik. Informan dalam perkara
persaingan usaha lebih bersifat sebagai
saksi dan tidak secara kontinyu jasanya
dipergunakan dalam investigasi-investigasi
lainnya. Karena itu penggunaan informan
dalam investigasi perkara persaingan usaha
lebih mengarah pada teknik interview.
Dengan demikian, teknik investigasi yang
utama di KPPU adalah: 1) interview 2)
document study dan 3) market observation.
Melalui tiga teknik tersebut keteranganketerangan yang diperlukan dapat
dikumpulkan untuk selanjutnya dijadikan
bahan untuk menetapkan apakah telah
terjadi tidaknya suatu pelanggaran hukum
persaingan usaha. []
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PENEGAKAN HUKUM

MONOPOLI DISTRIBUSI GAS
DI MEDAN

S

alah satu industri yang menjanjikan
prospek dengan pendapatan yang berlipat
adalah bidang minyak bumi dan gas.
Kita semua juga tahu bahwa Indonesia
memiliki kekayaan alam yang melimpah
ruah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

qwerty.co.id

STOP
MONOPOLI
DISTRIBUSI
GAS!
atau 100% dikuasai oleh PGN,” ujarnya, Selasa
(27/9/2016).

Khusus terkait gas, industri ini merupakan
penyumbang devisa terbesar kedua setelah pajak.
Selain itu, sektor migas juga di anggap sebagai
pendorong bangkitnya sektor-sektor industri lain di
dalam negeri.

Dari hasil investigasi yang dilakukan KPPU, PT
PGN diduga telah menetapkan harga sepihak
tanpa mempertimbangkan kemampuan daya
beli pelanggan gas industri di Medan. PGN
memanfaatkan
porsi
monopolinya
untuk
menetapakan harga sepihak yang sangat tinggi. Hal
ini menyulut kekecewaan pelaku usaha di Medan
karena harus membeli gas dengan harga yang sangat
mahal untuk kebutuhan industri.

Sayangnya,
negeri
ini
belum
mampu
mengoptimalkan kekayaan alam yang sudah
tersedia dan melimpah tersebut. Diperparah lagi
kondisi ini dimanfaatkan segelintir pihak untuk
“memainkan” distribusi gas melalui jaringan di area
Medan, Sumatera Utara.

Selain itu, apabila ada perselisihan dari salah
satu pihak maka PGN akan menutup sementara
pengaliran gas kepada pelanggan. “Dari penguasaan
pasar itu, PT PGN mengambil margin yang sangat
besar. Jumlah margin ini akan dibeberkan pada saat
sidang perdana,” ujarnya.

KPPU memiliki berbagai bukti terkait
dengan penetapan status PT PGN
sebagai Terlapor.
M. Syarkawi Rauf

Hal inilah yang kemudian diselidiki KPPU kenapa
harga gas industri di area Medan melambung cukup
tinggi. Hasilnya, ternyata PT PGN yang beroperasi
di area Medan merupakan satu-satunya pemasok
gas melalui pipa distribusi.
Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf menuturkan bahwa
KPPU memiliki berbagai bukti terkait dengan
penetapan status PT PGN sebagai Terlapor. “Di area
Medan, hanya ada satu perusahaan yaitu PT PGN
sebagi pemasok gas melalui pipa distribusi. Oleh
karena itu, struktur pasarnya menjadi monopolis
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Praktik monopoli ini, lanjut Syarkawi, menambah
panjang penyebab tingginya harga gas di Indonesia.
Padahal tanpa praktik monopoli, harga gas industri
di Indonesia sudah melambung karena beberapa
faktor antara lain biaya investasi yang sangat besar
di hulu, pengelolaan sumur tua yang sudah tidak
ekonomis lagi, biaya transportasi yang sangat tinggi
dan infrastruktur gas bumi yang sangat terbatas
secara geograﬁs.
Bukti lain yang diperoleh KPPU dalam dugaan
perkara ini adalah adanya klausul perjanjian jual
beli gas (PJBG) yang ditetapkan secara sepihak.
Aturan dalam klausul tersebut tidak memuat
keseimbangan peran antara PT PGN dengan
pelanggan. Adapun harga gas yang berlaku dalam
perjanjian adalah harga sesuai keputusan direksi
PT PGN. Dewan direksi PGN juga berhak merubah
harga sewaktu-waktu tanpa musyawarah dengan
pelanggan dan berlaku efektif setelah ditetapkan. []

PENEGAKAN HUKUM

KPPU HUKUM PT. FORISA
NUSAPERSADA

D

iluncurkan di tahun 2002, Pop Ice
yang merupakan merk minuman
milik PT. Forisa Nusa persada (FNP)
memberikan nuansa baru di tengahtengah persaingan industri minuman
kemasan di Indonesia. Minuman yang diolah
model serbuk, lalu dicampur dengan perisa buahbuahan, kemudian diblender, membuat produk
ini cukup berbeda dengan minuman lain yang cara
penyajiannya juga sama-sama diseduh.
Namun sayang beribu sayang, dibalik ciri khasnya
yang unik tadi, ternyata ada yang tidak beres. Selasa,

KPPU memutuskan dalam sidang
pembacaan putusan yang digelar di
Kantor KPPU, Jakarta, bahwa terjadi
praktek monopoli karena adanya
promosi tidak sehat yang telah FNP
lakukan.
(30/8/2016) KPPU memutuskan dalam sidang
pembacaan putusan yang digelar di Kantor KPPU,
Jakarta, bahwa terjadi praktek monopoli karena
adanya promosi tidak sehat yang telah FNP lakukan.
Kasus ini berawal dari strategi promosi FNP yang
mewajibkan kios minuman dan toko di pasar untuk
tidak memajang dan/atau menjual produk pesaing
dengan cara menjanjikan hadiah berupa 1 bal Pop
Ice, kaos dan blender.

popice.co.id

BERMULA
DARI
PROMOSI
Kemudian, FNP menukar 1 renceng produk
pesaing dengan 2 renceng produk Pop Ice dalam
program bantu tukar. Tidak berhenti disitu, FNP
juga membuat perjanjian kontrak eksklusif dengan
kios minuman dan toko di pasar untuk melarang
menjual produk.
Pada akhirnya, strategi marketing ini dilaporkan
masyarakat ke KPPU. Dari hasil investigasi
dan fakta-fakta di dalam persidangan, Pop Ide
dikenakan Pasal 19 huruf (a) dan (b) dan Pasal 25
ayat 1 huruf (a) dan (c) UU Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat.
Program inilah yang kemudian dinilai Majelis
Komisi menghambat produk pesaing yang
sejenis, yakni Milkjuss milik PT Kurnia Alam
Segar (KAS) dan S’Cafe milik PT Karniel Paciﬁc
Indonesia (KPI). Inilah yang menguatkan majelis
bahwa FNP menghalangi akses pesaing lainnya
dalam memasarkan produknya. Selain itu, FNP
juga memiliki posisi dominan dalam persaingan
minuman sachet olahan berbentuk serbuk yang
mengandung susu dan berperisa buah.
Majelis Komisi yang dipimpin oleh Nawir Messi
dan beranggotakan M. Syarkawi Rauf dan Saidah
Sakwan pada akhirnya mengganjar FNP untuk
membayar denda yang disetorkan ke kas negara
sebesar sebesar Rp 11.467.500.000. []
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KPPU PERIKSA HONDA DAN
YAMAHA

KPPU GELAR
SIDANG
PERDANA
DUGAAN
KARTEL HARGA
MOTOR SKUTIK
YAMAHA &
HONDA

M

elalui serangkaian investigasi di
industri sepeda motor skutik,
KPPU mencium adanya praktik
usaha tidak sehat di dalam
penjualan sepeda motor. Praktik
bisnis tidak sehat ini diduga dilakukan oleh PT
Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YMII)
dan PT Astra Honda Motor (AHM). Sidang
perdana ini digelar di gedung KPPU, Jakarta, Rabu,
(19/7/2016). Majelis Komisi di dalam perkara ini
adalah Tresna P. Soemardi sebagai Ketua, Kurnia
R. Sya’ranie dan Munrokhim Misanam, keduanya
sebagai Anggota Majelis.

“Saya dengan tegas dan
yakin, KPPU akan terus
bergerak menangani
perkara-perkara kartel di
tanah air,”
M. Syarkawi Rauf

Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf yang memberikan
keterangan di depan awak media menuturkan bahwa
dugaan adanya pelanggaran tersebut berdasarkan
adanya koordinasi atau persekongkolan penetapan
harga jual sepeda motor jenis skuter matic 110-125
CC di Indonesia.
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Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Sepeda
Motor Indonesia (AISI),terdapat 4 pabrikan motor
yang beroperasi di Indonesia. Keempat pabrikan
tersebut adalah Honda (AHM), Yamaha (YMMI),
PT Suzuki Indomobil Motor (Suzuki) dan PT TVS
Motor Company Indonesia (TVS).
Dari keempat pabrikan tersebut, Honda dan
Yamaha menguasai kurang lebih 97 persen pasar
motor skutik. Dalam beberapa tahun terakhir,
Honda memimpin pasar motor skutik di tanah air.
“Proses penyelidikan inisiatif ini dilakukan KPPU
sejak 2014, khususnya yang matic ini. Pasar di
industri sepeda maticada yang dikuasai oleh dua
produsen itu,” ujar Syarkawi.
Selain penguasaan pasar skutik yang sangat
dominan dari kedua pabrikan tersebut, KPPU
juga menemukan adanya pergerakan harga motor
skutik Yamaha dan Honda yang saling beriringan.
Kenaikan harga motor skutik Yamaha selalu
mengikuti kenaikan harga motor skutik Honda.
Dalam sidang perdana yang tidak dihadiri pihak
Honda ini, Syarkawi menegaskan bahwa KPPU
akan terus bergerak aktif melakukan penyelidikan.
Ia menegaskan bahwa perilaku kartel di negeri ini
tidak bisa dibiarkan. “Saya dengan tegas dan yakin,
KPPU akan terus bergerak menangani perkaraperkara kartel di tanah air,” pungkas Syarkawi. []
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PENcegahan
KUOTA IMPOR GULA HARUS TRANSPARAN

Berebut “Manisnya” Gula Impor
gula di pasar internasional juga
lebih murah lagi.

baranews.co

B

elakangan ini, gula
menjadi perbincangan
manis. Tidak melulu
terkait
soal
stok
atau harganya yang
mungkin saja sering melambung
karena dipermainkan kartelis,
tetapi juga terkait kasus dugaan
suap atas pengaturan tambahan
kuota distribusi gula impor.
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) bahkan telah menetapkan
Ketua
Dewan
Perwakilan
Daerah Irman Gusman sebagai
tersangka dari “permainan manis”
gula impor ini. Irman diduga
memperjualbelikan pengaruhnya
sebagai wakil rakyat yang memiliki
pengaruh sehingga menerima suap
100 juta dari Direktur CV Semesta
Berjaya Xaveriandy Sutanto. CV
Semesta Berjaya ini sendiri adalah
salah satu mitra penyalur gula
Perum Bulog di Padang, Sumatera
Barat.
Menyikapi persoalan ini, Ketua
KPPU M. Syarkawi Rauf berulang
kali mengatakan bahwa KPPU
terus berkomitmen untuk terus
mengawal perbaikan tata kelola
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perdagangan gula. KPPU juga siap
jika bekerjasama dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
untuk menuntaskan persoala ini.
Syarkawi mengatakan, pangkal
utama
carut-marutnya
perdagangan gula di tanah air yaitu
pemberlakuan mekanisme kuota
impor. Padahal, kebijakan kuota
impor komoditas pangan sangat
berpotensi menimbulkan masalah
baik dari sisi hukum pidana
maupun dari sudut pandang
persaingan usaha.
“Instrumen
kebijakan
kuota
impor berpotensi menyebabkan
persekongkolan
dalam
menentukan pemegang kuota
impor, apalagi saat ini terdapat
disparitas harga yang sangat besar
antara harga di dalam negeri
dengan harga luar negeri,” ujar
Syarkawi di Jakarta, (29/9/2016).
Lebih lanjut dijelaskan, harga
pokok gula lokal di dalam negeri
mencapai sekitar Rp 9.000 per kg.
Padahal, harga jual gula impor di
industri domestik hanya sekitar
Rp 4.500 per kg, bahkan harga jual

Kondisi harga yang demikian
menjadikan perdagangan gula
di dalam negeri menjadi rawan
praktik korupsi serta tindakan
kartel. Tak heran, apabila KPK
selaku penegak hukum telah
berhasil menangkap tangan
dan menetapkan Ketua Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) Irman
Gusman
sebagai
tersangka
dengan dugaan memberikan
pengaruh dalam penetapan
kuota impor gula.
Selain itu, rezim kuota impor
turut menciptakan struktur
pasar yang oligopoli, sehingga
rawan menyebabkan praktek
kartel atau persekongkolan
untuk mengatur pasokan ke
pasar maupun persekongkolan
dalam penetapan harga jual.
Kartel pangan menyebabkan
harga pangan di konsumen
menjadi mahal dan memberikan
keuntungan
sangat
eksesif
kepada pelaku kartel. “Kebijakan
kuota impor selama ini seolaholah diberikan kepada puluhan
perusahaan,
tetapi setelah
diperiksa secara teliti dan detail,
kuota tersebut hanya terpusat
pada maksimum lima group
perusahaan,” kata Syarkawi.
Oleh karena itu, Syarkawi juga
menegaskan, kesimpulan Tim
10 DPD RI sama sekali tidak
ada kaitan dengan kewenangan
KPPU. Di mana, tim tersebut
menyimpulkan bahwa tugas
DPD
hanyalah
melakukan
pengawasan sehingga tidak
bisa memberi pengaruh dalam
pemberian rekomendasi kuota
impor yang menjadi domain
pemerintah.[]

PENcegahan
KPPU BENTUK TIM EKONOMI

Kebijakan Ekonomi Harus Pro Rakyat

rabobank.com

U

ntuk menambah
daya gedor dan
analisa ekonomi
dalam penanganan
perkara persaingan
usaha di tengah dinamika dunia
bisnis yang semakin rumit, KPPU
membentuk Tim Ekonomi. Tim
Ekonomi ini beranggotakan 3
orang, yakni Rimawan Pradiptyo
(Ekonom UGM), Zakir Mahmud
(Ekonom UI) dan Maman
Setiawan (Ekonom Unpad).
Tim Ekonom KPPU ini dipimpin
oleh Rimawan seorang ekonom
dari UGM, dengan anggota Zakir
Mahmud dari UI, dan Maman
Setiawan asal Unpad. “Tim
Ekonomi yang direkrut KPPU
diharapkan dapat memperkuat
KPPU dalam hal analisa kebijakan
dalam
rangka
memberikan
saran dan pertimbangan kepada
pemerintah,” kata Syarkawi
dalam
Forum
Competition

Inequality and Market Reform.
“Tim Ekonomi yang direkrut
KPPU
diharapkan
dapat
memperkuat
KPPU
dalam
hal analisa kebijakan dalam
rangka
memberikan
saran
dan
pertimbangan
kepada
pemerintah,” tutur Syarkawi
saat memberikan paparan di
forum “Competition Inequality
and Market Reform” di Kantor
KPPU, Jakarta, Rabu (14/9).
“Sebagai otoritas pengawas
persaingan usaha, KPPU harus
senantiasa memastikan bahwa
semua
penilaian,
putusan
ataupun saran pertimbangan
yang
diterbitkan
institusi
ini benar-benar didasarkan
pada fakta dan analisis yang
komprehensif,” tegasnya.

maka menghindari munculnya
penilaian yang menimbulkan
disinsentif bagi terciptanya
iklim persaingan usaha yang
sehat atau bahkan menimbulkan
permasalahan baru di kalangan
dunia usaha.
Sementara
itu
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian
Republik
Indonesia
kesembilan,
Dorodjatun Kuntjoro Jakti,
yang hadir menjadi pemateri
dalam diskusi bersama KPPU
mengatakan bahwa KPPU agar
tidak henti-hentinya mencermati
konstelasi perkembangan dunia
usaha, tidak saja di dalam negeri
tetapi juga tren perdagangan
dunia. []

Menurut Syarkawi, dengan
penilaian dan putusan yang
berdasar pada fakta di lapangan
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PENcegahan
JIKA TERBUKTI MELANGGAR, SAKSI BERAT SUDAH MENANTI

Agar Tender di PLN Lebih
Transparan
tender tersebut.

c0mando.com

I

ndonesia
memiliki
kebutuhan listrik yang
banyak, saat ini listrik
tidak hanya ada di kota
besar, namun juga di
pelosok desa. Listrik adalah
kebutuhan
utama
rakyat
Indonesia, tanpa listrik roda
ekonomi di Indonesia bisa macet
total. Pasalnya banyak pabrik dan
industri besar yang menggunakan
listrik dan bergantung pada
listrik. Namun sayang, lemahnya
tata kelola tender di sektor listrik
ini sangat rawan disalahgunakan.
Oleh karena itu, dalam dalam
menjalankan
fungsi
trigger
mechanism, KPPU mendorong
penuh upaya perbaikan tata
kelola di persoalan tender,
khususnya di bidang listrik
yang saat ini dikuasai penuh
oleh Perusahaan Listrik Negara
(PLN).
Seperti disampaikan Komisioner
KPPU M. Nawir Messi, salah satu
tugas KPPU adalah mengawasi
persekongkolan dalam proses
tender. Secara langsung ia
menuturkan bahwa PLN harus
transparan dalam melaksanakan
tender pembangkit 35 ribu mega
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watt, termasuk diantaranya
adalah PLTGU Jawa 1.
“Kami
terus
memantau
karena dalam Perpres tentang
pengadaan barang dan jasa
pemerintah,
semua
harus
dilakukan secara terbuka,” kata
Nawir di Jakarta, (13/9/2016).
Nawir sangat menyayangkan
jika dalam proses pengadaan
barang dan jasa di bidang
kelistrikan ini ada segelintir
pihak yang mencoba mengambil
keuntungan
pribadi.
Jika
terbukti terjadi pelanggaran,
Nawir menegaskan KPPU tidak
akan segan-segan melakukan
proses investigasi. Jika terbukti
melanggar, sanksi berat sudah
menanti
di
depan
mata.
“Mulai dari sanksi adiministrasi
hingga denda. KPPU juga
bisa melakukan pembatalan
atau
melakukan
proses
ulang tender,” kata Nawir.
Keterbukaan, menurut Nawir,
sangat penting karena melalui
keterbukaan
bisa
dihindari
adanya tangan kekuasaan yang
ikut bermain dalam proses

Seperti diketahui, Kementerian
Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) berkomitmen
untuk merealisasikan rencana
proyek
pembangkit
listrik
35 ribu MW dalam kurun
waktu lima tahun ke depan.
Direktur PLN Sofyan Basir
mengaku
megaproyek
35
ribu MW bukanlah pekerjaan
mudah. Sofyan mengatakan
bahwa
pemerintah
telah
menyiapkan payung hukum
agar sebagian proses pengadaan
dalam pembangunan transmisi
listrik 46 ribu kms, dapat
dilakukan tanpa melalui tender.
Selain itu, ada pula payung
hukum yang dibuat untuk
melibatkan pelaku industri
dalam negeri dan pengusaha
menengah di daerah. Dengan
demikian, PLN sebagai leading
sector dalam proyek ini nantinya
akan mengikat kontrak dengan
penghasil bahan baku, perakit
bahan baku transmisi, dan
kontraktor.
Meskipun payung hukum itu
sudah disiapkan, namun Sofyan
masih menunggu pemerintah
mengesahkannya. Ia berharap,
peraturan-peraturan yang jelas
dan tegas dapat menghindarkan
pejabat yang terlibat dalam
proyek elektriﬁkasi itu dari
praktik kriminalisasi. Ia pun
menegaskan, regulasi semacam
itu menjadi penting untuk
kelancaran pembangunan. []

PENcegahan
ADA APA DENGAN PATRA NIAGA

Ingin Iklim Bisnis Kondusif,
Patuhilah UU

bumn.go.id

M

elalui Kantor
Perwakilan
Daerah
di
Batam, KPPU
mendeteksi
adanya permainan harga jasa
transportasi peti kemas dari
Batam ke Singapura. Kepala
KPD Batam, Lukman Sungkar
menuturkan
bahwa
ada
sembilan pelaku usaha yang
terdaftar sebagai penyedia jasa
transportasi peti kemas berasal
dari Singapura. Namun anehnya,
pebisnis ini kompak menetapkan
harga jasa tinggi, sebesar SGD
555.
“Transportasi peti kemas dari
Batam ke Singapura harganya itu
menjadi dalam tanda kutip tidak
wajar karena jaraknya dekat
tetapi harganya mahal,” ujar
Lukman.

Menurut Lukman, harga ini
dinilai tak sesuai dengan jarak
tempuh Batam. Dari harga yang
tidak wajar ini, ada dugaan ada
permainan dalam menetapkan
harga
jasa
pengangkutan
peti kemas. Jika terbukti ada
“permainan”, ini jelas akan
mengganggu ekspor Indonesia
di masa mendatang. Untuk
menetapkan
berapa
harga
wajarnya, diperlukan kajian lebih
lanjut.
“Kita belum bisa menentukan
harga wajar sekarang karena
kita belum mendapatkan data,
kita belum menghitung, tapi
kalau kita lihat dari struktur
yang ada sekarang, ini menjadi
tanda tanya,” ujarnya selepas
mengikuti Dialog Persaingan
Usaha di Hotel Haris Batam
Centre, Jum’at, (26/8/2016).

Rencananya,
KPD
akan
mengundang
langsung
dan
melakukan investigasi mendalam
ke para penyedia jasa transportasi
peti kemas Singapura dan pelaku
usaha di Indonesia. KPPU ingin
mendapatkan penjelasan secara
langsung mengenai struktur
penetapan harga yang terlampau
tinggi ini. Sesuai visi dan misi
KPPU, iklim bisnis di tanah air
harus dijaga dan dikendalikan,
jangan sampai ada permainan
harga, bahkan jangan sampai ada
perilaku kartel. Jika ingin iklim
bisnis kondusif, patuhilah UU
No. 5 Tahun 1999. []
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RESENSI

DI BALIK
PERDA ANTI
TEMBAKAU
KRIMINALISASI BERUJUNG MONOPOLI: INDUSTRI
TEMBAKAU INDONESIA DI TENGAH PUSARAN
KAMPANYE REGULASI ANTI ROKOK INTERNASIONAL
“Industri tembakau nasional, lebih khusus lagi industri
rokok kretek, telah hidup dan berkembang lebih dari
seratus tahun, setara dengan usia kegiatan ekploitasi
migas di negeri ini. Jumlah penerimaan negara dari
industri rokok jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
pendapatan negara yang diperoleh dari eksploitasi
sumber daya alam tambang yang selama ini menjadi
andalan investasi di Indonesia.
Namun ironisnya, industri rokok nasional dan sektorsektor terkait termasuk pertanian dan perkebunan
tembakau justru semakin terpinggirkan dan bahkan
terancam akan “”punah”” akibat aturan-aturan hukum
yang disponsori oleh kepentingan-kepentingan bisnis
Internasional.

JUDUL BUKU
KRIMINALISASI BERUJUNG
MONOPOLI: INDUSTRI TEMBAKAU
INDONESIA DI TENGAH PUSARAN
KAMPANYE REGULASI ANTI ROKOK
INTERNASIONAL

Dalam buku ini, Daeng bersama penulis lain, seperti
Syamsul Hadi, Ahmad Suryono, Dahris Siregar, Dini
Adiba Septianti, dengan lugas dan bernas ‘menguliti’
bagaimana sebuah regulasi anti tembakau di daerahdaerah, seringkali bias dan juga semena-mena. Juga,
aturan itu hadir semata karena urusan fulus sponsor
asing. Urusan stakeholder di daerah dianggap tidak
penting.

PENULIS
SALAMUDIN DAENG, SYAMSUL HADI,
AHMAD SURYONO, DAHRIS SIREGAR,
DENI ADIBA S.

Aktor-aktor internasional, menurut Daeng, dengan
leluasa dan bebas mencengkeram aparat di daerah
untuk membuat kebijakan yang sejatinya juga tidak adil
bagi para petani dan tentu saja industri.

PENERBIT
INSIST PRES

Pemerintah daerah, menurut Daeng, ramai-ramai
memanfaatkan momen bangkitnya gerakan anti-rokok di
Amerika Serikat. Terutama sejak ada dana ratusan juta
dollar dari Bloomberg Initiative.

TAHUN TERBIT
2013

Inilah buku pertama yang membahas agenda bisnis di
balik kampanye regulasi anti rokok, yang bahkan sempat
menghebohkan ruang publik dengan dikeluarkannya
fatwa “”haram merokok”” dari sebuah ormas
keagamaan besar di negeri ini. Dengan kajian ekonomi
politik dan hukum yang teliti dan tajam, buku ini wajib
dibaca oleh para praktisi politik dan bisnis, pengamat,
akademis, mahasiswa, aktivis sosial, intelektual bebas
dan khalayak ramai yang concern terhadap persoalanpersoalan aktual yang dapat menggerogoti ketahanan
sosial dan ekonomi bangsa ini di masa kini dan masamasa mendatang. []

KOLASI
214 HLM
BAHASA
INDONESIA
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ORANG TUA,
ANTARA MENTOR
DAN MONSTER
Setiap orangtua selalu ingin melihat anaknya sukses.
Niatan ini tidak pernah berubah dari generasi ke
generasi. Namun, sukses seperti apakah yang
sebenarnya orangtua inginkan? Orangtua juga sering
merasa resah dan bertanya, ‘Apakah saya sedang
mengajarkan hal benar ke anakku?’ ‘Apakah cara yang
kulakukan ini, benar?’ Semua orangtua selalu berharap
jawabannya ‘Iya’. Dan selalu tidak ada kebenaran hakiki
dalam perkara parenting. Karena parenting, bukanlah
ilmu eksakta.
Di buku ini, penulis menceritakan pola pengasuhan anak
dimulai dari hal yang paling dasar, yakni values yang
akan menjadi pedoman hidup bagi si anak kelak yang
umumnya values (nilai hidup) terdapat atau diajarkan
oleh semua agama. Sehingga apabila seorang anak
yang nantinya menjadi seorang pejabat yang melakukan
korupsi, yang salah bukan agama yang dianut namun
values yang terdapat dalam agamanya tidak tertanam
sejak kecil dengan baik.

JUDUL BUKU
PARENT’S STORIES: MEMBESARKAN
ANAK YANG BERDAYA
PENULIS
ADHITYA MULYA
PENERBIT
PANDA MEDIA
TAHUN TERBIT
4 MARET 2016
KOLASI
XVII, 166HLM., 19CM
BAHASA
INDONESIA

Kemudian alur berlanjut ke hal-hal apa saja yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang anak. Dan salah
satunya adalah tentang nilai harga diri. Bagaimana anak
mendapatkan harga dirinya dan mengajarkan bahwa
harga diri seseorang tidak dilihat dari barang apa yang
melekat pada dirinya.
Kenapa persoalan harga diri ini penting? Di zaman
ini, dimana harga diri dinilai dari apa yang dimiliki
seseorang, adalah hal yang sangat keliru. Hal ini pada
akhirnya akan dialami seorang anak ketika memasuki
usia sekolah. Hal inilah yang coba digali oleh penulis
bagaimana memberikan pandangan hidup terhadap
anak dalam bersikap.
Buku ini disajikan dengan bahasa yang naratif dan
hangat. Pembaca diajak untuk mengkaji ulang apa yang
terbaik untuk si anak. Penulis juga mencoba mengajak
pembaca untuk terus bertanya, sudahkah saya menjadi
orangtua yang benar untuk anak? Ataukah saya justru
menjadi monster yang justru “meracuni” anak dengan
berbagai hal yang seharusnya tidak perlu.
Semua ini disajikan penulis dalam buku Parent’s Stories:
Membesarkan Anak yang Berdaya. []
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KLINIK KONSULTASI

JIKA MENERIMA
GRATIFIKASI
SETIAP PEGAWAI NEGERI
ATAU PENYELENGGARA
NEGARA HARUS
MELAPORKAN
GRATIFIKASI YANG
DITERIMANYA.

PERTANYAAN
Saat ini saya menjadi pegawai negeri di
ibukota yang ditempatkan sebagai pejabat
pengadaan. Beberapa kali saya diajak ‘jalanjalan’ salah satu pihak ketiga yang saat ini
menjadi peserta lelang di unit saya bekerja.
Beberapa kali ajakan ‘jalan-jalan’ tersebut
selalu saya tanggapi dingin, karena saya
merasa ini sesuatu yang tidak sepantasnya
saya lakukan. Saya khawatir jika ajakan ini
akan meningkat menjadi ‘sesuatu’ yang lain.
Lalu apa yang harus saya perbuat? *MI*

JAWABAN
Pertanyaan serupa memang kerap muncul dalam
situasi seperti itu. Ketidaktahuan terhadap apa
yang harus dilakukan, pada akhirnya justru
membuat sang penerima berdiam dan akhirnya
tidak melakukan suatu apa pun.
Demikian juga yang sering terjadi di dunia bisnis,
pemberian dan permintaan gratiﬁkasi dari satu
pihak kepada pihak lainnya sudah umum diketahui.
Ketentuan Gratiﬁkasi dalam peraturan perundang
– undangan Negara Republik Indonesia tercantum
pada Pasal 12 B ayat 1 UU no 20 tahun 2001 tentang

46

EDISI 54/2016

Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
menyatakan bahwa : “Setiap Gratiﬁkasi kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan dengan
jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban
atau tugasnya “.
Tentu saja tindakan yang dilakukan tersebut keliru.
Bahkan tidak hanya itu, namun juga berisiko
terhadap dirinya sendiri. Nah, jika sudah terlanjur
menerima gratiﬁkasi, maka langkah terbaik tentu
saja dengan cara menolaknya secara baik. Itu bisa
dilakukan, jika si penerima bisa mengidentiﬁkasi
bahwa motif pemberian adalah ilegal. Namun jika
tidak mampu menolak, maka sebaiknya gratiﬁkasi
dilaporkan kepada lembaga anti rasuah, yakni KPK.
Dan jika instansi tempat si penerima bertugas,
sudah bekerja sama dengan KPK melalui Program
Pengendalian Gratiﬁkasi (PPG), maka si penerima
bisa langsung melaporkan ke instansi tersebut.
Secara khusus, pada 2014 KPPU juga telah
meneken kerja sama dengan KPK untuk menangani
berbagai perkara yang berkaitan dengan praktik
tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, saat ini
KPK sedang menangani perkara pengadaan paket
penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis
nomor induk kependudukan secara nasional atau
disebut KTP elektronik. Dalam perkara ini, KPPU
memutuskan Konsorium PNRI terbukti melakukan
persekongkolan dalam tender e-KTP. Atas putusan
KPPU ini, Konsorium PNRI mengajukan banding.

KLINIK MERGER

PERTANYAAN
Bolehkah Sekutu Firma Berbisnis dengan
Firmanya Sendiri?
Bisakah seorang sekutu/anggota ﬁrma
berbisnis atau mengadakan hubungan bisnis
dengan ﬁrmanya sendiri dimana dirinya
menjadi sekutu/anggota ﬁrma tersebut?

JAWABAN
Tidak ada ketentuan khusus dalam KUHD apakah
ﬁrmant boleh melakukan hubungan bisnis
dengan ﬁrmanya sendiri. Dalam hal ini, bisa
dikembalikan pada kebijakan Firma, apakah mau
mengadakan hubungan bisnis dengan salah satu
Firmantnya sendiri. Namun perlu diingat bahwa
kondisi demikian dapat menimbulkan benturan
kepentingan (conﬂict of interest) antara si Firmant
sebagai diri pribadi dengan diri pribadi Firmant
sebagai salah satu pengurus dan penanggung jawab
Firma.
Namun, jika hubungan bisnis dimaksud terjadi
karena Firmant yang merupakan pengurus Firma
ini juga menjabat sebagai pengurus di perusahaan
lain, kemudian perusahaan tersebut melakukan
hubungan bisnis dengan Firma, maka Anda dapat
merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bagi para pembaca yang ingin
menyampaikan pertanyaan seputar hukum
persaingan usaha, bisa dikirimkan melalui
surel: infokom@kppu.go.id
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Cendekia

MANTAN MENTERI YANG
BERDAGANG BERAS
HIDUP
SEDERHANA
SEJAK KECIL,
SAIFUDDIN
TAK LUPA DIRI
KETIKA MENJADI
PEJABAT. TAK
MALU PERGI KE
GLODOK DEMI
MENGHIDUPI
KELUARGA.

A

neh! Bisa jadi,
begitulah kesan
ketika KH.
Saifuddin Zuhri
tidak langsung
menerima tawaran Presiden
Soekarno menjadi Menteri
Agama, 17 Februari 1962.
Apalagi jika dilihat dari
sudut pandang masyarakat
sekarang, ketika banyak
orang berlomba-lomba
mengejar jabatan.
Tetapi seperti itulah
Saifuddin, yang sebelumnya
menjabat sebagai anggota
Dewan Pertimbangan Agung
(DPA). Seusai Soekarno
memintanya menggantikan
KH. Wahib Wahab yang
mundur sebagai Menteri
Agama, Saifuddin justru
meminta waktu kepada
Presiden. Yang dilakukan
Saifuddin kala itu, adalah
meminta pendapat terlebih
dahulu kepada tokoh teras
NU, khususnya KH. Wahab
Chasbullah, KH Idham
Chalid, dan KH. Wahib
Wahab sendiri.
Tidak gila jabatan,
sederhana, jujur, dan
memegang amanah,
begitulah pada akhirnya
Saifuddin dalam mengemban
amanah. Suatu karakter
terpuji, yang memang
dimilikinya sejak kecil.

Saifuddin juga tidak
mengenal aji mumpung. Dia
tidak mau memanfaatkan
jabatannya, misalnya dengan
perbuatan yang memperkaya
atau mengun-tungkan diri
sendiri, kelompok, atau
keluarga.
Pernah suatu ketika, adik
iparnya, Mohammad
Zainuddin Dahlan
mendatangi Departemen
Agama. Ketika itu, siapa
lagi yang hendak ditemui
kalau bukan Saifuddin yang
menjadi orang nomor satu
di departemen tersebut.
Dengan sedikit berbasabasi, sampailah sang adik
pada maksud utamanya.
Zainuddin berkata, bahwa
dia ingin diberangkatkan
ke Tanah Suci, untuk
menunaikan ibadah haji.
Dari mana biayanya? Tentu
saja dari Departemen Agama.
Mendengar permintaan
tersebut, sontak Saifuddin
menolak. Dengan sangat
halus dia mengatakan,
bahwa tidak mungkin
dirinya memberangkatkan
kerabatnya sendiri untuk
pergi haji. Mungkin memang
benar bahwa jika dilihat
dari sisi ekonomi dan jasa
sang adik dalam perjuangan
negeri ini, sebenarnya
Departemen Agama memiliki
hak untuk memberangkatkan
seseorang. Namun
kendalanya itu tadi, karena
Zainuddin adalah kerabatnya
sendiri.
“Satu hal yang menyebabkan
saya tidak mungkin
membantu melalui haji
departemen, karena kamu
adalah adikku,” ujar sang
menteri.
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Begitulah Saifuddin. Selain
amanah, dia juga terus hidup
sederhana dan menjunjung
tinggi kejujuran. Baik
sebelum, semasa, dan seusai
menjabat sebagai menteri.
Faktanya, tak pernah
Saifuddin hidup bergelimang
kemewahan hingga akhir
hayatnya. Bahkan, saking
sederhananya, sampaisampai dia rela melakukan
pekerjaan apapun demi
menghidupi keluarga.
Hal itu bisa dilihat pada
akhir 1980-an, jauh ketika
sang kiai tak lagi menjabat
sebagai menteri. Ketika itu,
putra-putrinya merasa heran
dengan kebiasaan Saifuddin.
Setiap habis Shalat Dhuha,
sekitar pukul 09.00, dia
keluar rumah mengendarai
mobilnya sendiri. Ke mana
gerangan Saifuddin pergi?
Dan untuk urusan apa?
Kegiatan ini berjalan cukup
lama tanpa satu-pun anggota
keluarganya mengetahui.
Sampai suatu hari, salah
seorang putranya berhasil
memergoki apa yang
dikerjakan sang kiai di luar
rumah. Bukan kepalang
kagetnya, ketika sang putra
mengetahui yang dikerjakan
oleh ayahnya selama ini.
Rupanya, Saifuddin pergi
ke pusat perdagangan
Glodok. Tanpa harus merasa
jatuh gengsi, dia berdagang
beras kecil-kecilan demi
menambah keuangan
keluarga. Berdagang
kecil-kecilan, baginya jauh
lebih mulia ketimbang
harus mendapatkan harta
secara tidak halal dan
memanfaatkan jabatan.
(berbagai sumber) []

Cendekia

MASUK TIMNAS KARENA
JUJUR
SELAIN SEBAGAI
MANTAN JUARA
DUNIA, SEPAK
BOLA ITALIA
DIKENAL KARENA
MAFIANYA.
APRESIASI BAGI
SIMONE FARINA
YANG JUJUR.

S

iapa tak kenal
sepak bola Italia?
Sepertinya tidak
ada. Sebagai
pemegang gelar
juara dunia empat kali, Italia
memang kerap menjadi
kiblat sepak bola dunia.
Namun, sepak bola Italia
memang penuh warna.
Banyaknya campur tangan
maﬁa, kerap membuat
skandal suap juga merajalela
di sana.
Skandal suap yang
melibatkan Paolo Rossi pada
akhir 1970-an, misalnya,
hanya satu di antara
sekian banyak kasus yang
mencoreng sepak bola negeri
pizza tersebut. Selain itu
adalah, kasus calciopoli yang
terbongkar pada 2006 dan
saat ini yang dikenal sebagai
kasus scommessopoli.
Dibandingkan calciopoli,
kasus scommessopoli
memang tak terlalu heboh
dalam pemberitaan.
Pasalnya, para aktor yang
terlibat dalam maﬁa tersebut
mayoritas membidik lagalaga di Serie B. Sementara
itu, di level atas atau Serie A
baru dua laga yang dicurigai
sarat permainan.
Karena lebih sering bermain
di level bawah, banyak yang

menyebut bahwa modus
operandi scommessopoli
lebih rapi daripada calciopoli.
Satu lagi yang membedakan,
adalah para aktor yang
terlibat. Jika calciopoli
melibatkan banyak petinggi
klub dan wasit, maka
scommessopoli dikendalikan
oleh para mantan pemain.
Salah satunya Giuseppe
Signori.

mengatur pertandingan
Piala Italia antara
Gubbio melawan Cesena.
Keberanian Farina ini
mendapat acungan jempol,
karena tidak semua pemain
berani menolak tawaran para
maﬁa.

Menanggapi kejujuran
Farina, Presiden Gubbio,
Marco Fionti, memberikan
apresiasi. Hanya saja,
Namun di tengah
Fionti tidak memberikan
cengkeraman maﬁa, ternyata perlakukan khusus bagi
ada satu pemain yang berani pemain yang satu itu.
melawan. Dia adalah Simone Menurut Fionti, keberanian
Farina, pemain kelahiran 18
seperti yang ditunjukkan
April 1982 yang kini bermain Farina merupakan prinsip
di Serie B bersama klub
yang memang sejak dulu
Gubbio.
seharusnya sudah diterapkan
dalam diri seorang pemain
Berdasarkan kabar yang
sepak bola. “Tetapi saya
diterima Agen Taruhan Bola rasa dia layak dikagumi atas
Online, Simone Farina berani keberanian dan sikapnya
menolak dana 200.000 Euro yang jujur” ujar Fionti.
yang sudah disodorkan
kepadanya guna untuk
Namun tidak demikian
dengan Cesare Prandelli,
yang sekarang memegang
SIMONE FARINA
kendali dalam Timnas
BERANI MENOLAK
Italia. Sebagai apresiasi atas
UANG SUAP SEBESAR
kejujuran Farina, pemain
200.000 EURO
tersebut akhirnya dipanggil
YANG DISODORKAN
untuk memperkuat Timnas
PARA BANDAR JUDI.
Azzuri tersebut.

MEMILIH BERMAIN
FAIR KETIMBANG
MEMBANTU PROSES
PENGATURAN SKOR.

Masuknya pemain lini
belakang tersebut ke dalam
daftar pemain Timnas Italia,
memang akibat ketertarikan
sang pelatih terhadap
kepribadian dan prinsip yang
dimiliki Farina. Menurut
Prandelli, saat ini sangat
jarang menemui pemain
yang memiliki kejujuran
tinggi seperti Farina. “Saya
hampir tidak percaya. Dan
untuk itu saya memberikan
kesempatan kepadanya
untuk ikut membela timnas
bersama kami,” Prandelli.
(dari berbagai sumber). []
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SEMAR

S

ebagian besar orang Jawa tentu
sudah tidak asing lagi dengan yang
namanya wayang kulit. Karena
wayang kulit ini sangat identik
dengan kesenian dari Jawa.
Pertunjukan wayang biasanya dimainkan
oleh dalang dan seringkali dipentaskan
semalam suntuk. Ada salah satu tokoh
wayang yang selalu dijadikan sebagai sang
penyampai pesan, tak lain dan tak bukan
adalah Semar.
Semar memiliki bentuk ﬁsik yang sangat
unik. Seolah-olah dia merupakan simbol
penggambaran jagat raya. Tubuhnya yang
bulat merupakan simbol bumi,
tempat tinggal umat manusia dan
makhluk lainnya.
Namun, di balik wujud
lahir tersebut, tersimpan
sifat-sifat mulia. Yakni,
mengayomi, melayani umat
tanpa pamrih, memecahkan
masalah-masalah rumit,
sabar, bijaksana, serta
penuh humor. Semar
adalah pengejawantahan
ungkapan Jawa
tentang kekuasaan, yakni
”manunggaling kawula-Gusti”
(menyatunya hamba-raja).
Seorang pemimpin seharusnya
menganut ﬁlsafat Semar.
Pemimpin di Indonesia harus memadukan
antara atas dan bawah, pemimpin dan
yang dipimpin, yang diberi kekuasaan
dan yang menjadi sasaran kekuasaan,
serta kepentingan hukum negara dan
kepentingan objek hukum.
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Semar menghormati rakyat jelata lebih
dari menghormati para dewa pemimpin itu.
Semar tidak pernah mengentuti rakyat, tapi
kerjanya membuang kentut ke arah para
dewa yang telah salah bekerja menjalankan
kewajibannya.
Semar itu hakikatnya di atas, tapi
eksistensinya di bawah. Seorang pemimpin
adalah sebuah paradoks (Kitab Hastabrata
atau Delapan Ajaran Dewa). Dia majikan
sekaligus pelayan, kaya tapi tidak terikat
kekayaannya, tegas dalam keadilan untuk
memutuskan mana yang benar dan mana
yang salah, namun tetap berkasih sayang.
Sekarang coba kita perhatikan para pejabat
di negara kita. Apakah mereka sudah benarbenar mengemban amanat rakyat? Apakah
mereka
berani mempertaruhkan
segalanya demi
kebenaran? Ah,
sepertinya koq masih
jauh dari angan-angan.
Sudah waktunya
pejabat sampai
dengan pelaku
usaha belajar dari
sosok Semar. Karena
dengan memahami
falsafah Jawa dan
perilaku Semar tadi pasti
akan diperoleh banyak manfaat
bagi kehidupan di dunia ini.
Dan yang pasti jika semua pejabat
kita bisa mencontoh sosok Semar, niscaya
negara kita akan menjadi negara yang
makmur, gemah ripah loh jinawi.

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERJADI
DI BANYAK SEKTOR. DAN SEMUA INI MENYANGKUT
HAJAT HIDUP MASYARAKAT LUAS
TENDER

MAFIA PERUSAHAAN

PENERBANGAN
IJIN TRANSPORTASI

PENDIDIKAN

TELEKOMUNIKASI
PENYALAHGUNAAN
WEWENANG

ENERGI
PEJABAT
PENGADAAN
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