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SUARA PEMBACA

JADWAL SIDANG DI KPPU
Pertanyaan : Citra Nurislamiati
Salam kenal, nama Saya Citra Nurislamiati dari
Fakultas Hukum Universitas Trisaksi Jakarta. Saat ini
Saya ada tugas kuliah tentang penegakan hukum
persaingan usaha. Di tugas kuliah tersebut saya
harus mengikuti perkembangan perkara yang
sedang berjalan, termasuk jadwal sidang di KPPU.
Selanjutnya, unit apa yang bisa saya hubungi dan
apakah Saya bisa ikut melihat proses sidang yang
berjalan di KPPU? Atas perhatiannya Saya ucapkan
terima kasih.

Jawaban :
Kami informasikan bahwa seluruh jadwal sidang
perkara di KPPU sudah dipublikasikan melalui website
KPPU, yakni di alamat www.kppu.go.id. Jadi, Sdri.
Citra bisa langsung mengaksesnya dan bisa mengikuti
perkembangan sidang yang sedang berjalan. Sidang di
KPPU bersifat terbuka untuk umum. Jadi, Sdri. Citra bisa
langsung datang ke kantor KPPU di Jl. Juanda No. 36
Jakarta Pusat.

PUTUSAN PERKARA
NO. 2/KPPU-I/2016
Pertanyaan : Chika Rananda
Saya Chika Rananda, mahasiswa dari Fakultas Hukum
Universitas Indonesia. Saat ini Saya sedang melakukan
penelitian dan Saya ingin mendapatkan putusan
perkara No. 2/KPPU-I/2016. Melihat bahwa perkara
tersebut baru akan diputus pada 10 Oktober 2016,
apakah Saya bisa segera mendapatkan putusan
tersebut setelah sidang pembacaan putusan?

Jawaban :
Terima kasih, Chika atas email yang disampaikan ke
kami. Jika Sdri. Chika ingin mendapatkan copy dari
putusan tersebut, bisa diperoleh melalui akses ke website
KPPU, yakni setelah putusan dibacakan dan diputuskan
oleh Majelis Komisi, maka publik bisa memperolehnya.

Demikian kami sampaikan, silakan menghubungi
kembali apabila ada pertanyaan lebih lanjut.

KICAU
DONROECCI @donroeso
@KPPU Makanya tak cukup sharing info n
data saja dgn kpk, tp sekaligus buat laporan.
MoU sdh lama ada, tinggal MaU aja.
Norman Sembiring M. @mabirsaybiring
@KPPU ,Semoga sukses demi kesepahaman
bersama.
Harimau Campo @TuanLimbago
Wajib bagi @kemenhub151 sebagai bagian
dari @Saber_Pungli bersihkan persengkolan
@KPPU ini yg berpotensi #KKN serta
membawa ke @KPK_RI
HeryKardono @HeryKardono
@KPPU Tampaknya ini juga ada kewenangan
KPPU: Ada pelaku yg diselamatkan dlm
pengusutan kasus korupsi UPS DKI http://
wartaandalas.com/berita-ada-pelaku-yangdiselamatkan-dalam-pengusutan-korupsiups-dki-jakarta-.html …

Pengamat PJU @Pengamatpju
Tenyata tidak gampang melapor dan
membongkar KORUPSI , kadang repot
sendiri. Apalagi rakyat biasa. @KejaksaanRI@
KPK_RI@KPPU@jokowi
SukmoHarsono @SukmoHarsono
@KPPU saya beli motor seharga 24 juta cash
tapi dalam faktur pembelian tercantum
harga 16 juta , apa kaitan dgn pajak dan
monopoli ?
RivaldiBratanegara @rivaldibratan
Att : @KPPU jangan sampai kriminalisasi
produk seperti yg dilakukan Pop ice kembali
terulang.
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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
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TAJUK

JEJAK DARI SAPI HINGGA AYAM

K

ondisi 2016 penuh dengan perkara
kartel di komoditas pangan. Melihat
hal ini, geram rasanya komoditas
pangan
dimainkan
segelintir
kartelis. Petani, peternak dan pelaku
usaha kecil menjerit. Mereka bertanya, dimana
letak moral kartelis-kartelis ini? Dari mulai daging
sapi, daging ayam, beras sampai dengan motor
skutik, semu dimainkan. Dan, jika dipikir-pikir,
mustahil rasanya memerangi kartelis-kartelis nan
korup ini.
Namun, tak ada kemustahilan, tak ada
ketakutan bagi KPPU. Cristiano Ronaldo (CR7)
membuktikannya di tahun ini. Ia tak mau
hanya duduk di bangku cadangan – ssetelah
etel
et
elah
ah
lutut bagian dalamnya ditubruk
k dari
dar
d
arii
belakang oleh Dimitri Payet, lawannya
wan
anny
nyaa
di ﬁnal Euro 2016. Bersama sang pelatih,
elat
el
atih
ih,,
Fernando
Santos,
CR7
teruss
menggelorakan semangat rekanrekan timnas Portugal. Sekalipun
kakinya dibebat perban akibat
cedera dan berjalan terpincang,
CR7
tetap
memberikan
semangat dari pinggir lapangan.
Bercerita tentang jejak dan
kemustahilan, tak elok rasanya
tanpa menyebut perjuangan
dan semangat bangsa sendiri.
Semangat CR7 ini tak ada apaapanya dibandingkan dengan paraa
pejuang kemerdekaan di negeri ini.
ni.
Dibandingkan dengan perjuangan
an
arek-arek Suroboyo ketika melawan
an
tentara NICA pada 10 November 1945,
CR7 bukan apa-apanya.
Pejuang negeri ini juga tak mengenal rasa takut.
Tak ada gentar, kendati telah diultimatum untuk
menyerah – pasca tewasnya Brigjen Mallaby.
Pejuang kita tak melihat kemustahilan, meski
harus menghadapi ribuan serdadu dan puluhan
pesawat tempur yang siap membumi hanguskan
pejuang-pejuang kita.

kehormatan bangsa ini. Persis seperti yang
digambarkan Chairil Anwar melalui puisinya:
Kami cuma tulang-tulang berserakan
Tapi adalah kepunyaanmu
Kaulah lagi yang tentukan nilai
tulang-tulang berserakan
Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan,
kemenangan dan harapan

Sekarang, 2016, apa yang telah KPPU lakukan?
Apakah semangat juang itu tetap ada, tetap
membara? Apakah semangat juang berburu
kartelis selama 2016 akan terus digalakkan di
tahun
tahu
ta
hun
n berikutnya?
be
Harus
Haru
Ha
russ begitu! Kendati sudah banyak
yang
meski dukungan publik
yang ditorehkan,
dit
d
it
semakin
meningkat, ini bukanlah
sem
se
m
beban
bagi KPPU.
b
Meningkatnya kinerja KPPU
bukan semata karena perkara
kartel yang semakin meningkat.
Yang menjadi kunci adalah
soliditas unit penegak hukum,
Sekretariat, budaya organisasi
dan nilai-nilai yang dianut
seluruh pegawai KPPU. Semua
ini benar-benar dipegang teguh.
KPPU tetap konsisten, karena yang
KP
menjadi landasan kinerja adalah
me
profesionalitas
dan track yang
pro
pr
o
sudah
ditetapkan. Dengan cara itu
sud
su
d
KPPU
KPP
KP
P menunjukkan semangat dan
kinerjanya, sebagaimana kata Rumi:
Aku mati sebagai mineral
dan menjelma sebagai tumbuhan,
aku mati sebagai tumbuhan
dan lahir kembali sebagai binatang.
Aku mati sebagai binatang dan kini manusia.
Kenapa aku harus takut?
Maut tidak pernah mengurangi
sesuatu dari diriku

Hasilnya apa? Sebanyak 20 ribu pejuang
memang tewas, namun mereka mampu menjaga
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SOLID – Membangun tim yang solid bukan pekerjaan mudah, outbond menjadi sarana
mempererat ikatan antar pegawai di lingkungan Sekretariat, Jakarta, (10/12).
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KPPU HADIRI SIDANG UJI MATERIIL UU NO. 5 TAHUN 1999

Judicial Review tidak
Menghambat Kinerja KPPU

KPPU hadiri sidang uji
materiil UU No. 5 Tahun
1999 di Mahkamah
Konstitusi (MK),
Rabu, (23/11).

K

PPU hadiri sidang uji materiil
UU No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat
yang digelar oleh Mahkamah
Konstitusi, Jakarta, Rabu, (23/11). Uji
materiil ini diajukan oleh PT Bandung Raya
Indah Lestari setelah KPPU menemukan
fakta persekongkolan dalam lelang
umum pembangunan pembangkit listrik
tenaga sampah (PLTSa) di Kota Bandung.
Seperti diketahui, PT. Bandung Raya
Indah Lestari merasa dirugikan hak
konstitusionalnya dengan ketentuan
Pasal 22, 23, 24, Pasal 26 huruf c, d, h,
i, Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 44
ayat (4), ayat (5) UU No. 5 Tahun 1999.
Kerugian berkaitan dengan putusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) Nomor 12/KPPU-L/2015 yang
membatalkan
proses
pelelangan.
Menurut Pemohon, pelelangan tersebut
telah telah dimenangkannya secara jujur,
fair dan terbuka.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azzam Asman
Natawijana yang hadir di kesempatan
tersebut menjelaskan beberapa pokok
permohonan yang diajukan pemohon,
yakni pelanggaran beberapa pasal pada
UU a quo, namun perubahan UU tersebut
tidak ada peraturan konstitusional yang
menjelaskan bahwa UU bertentangan
dengan UUD 1945, dan UU yang
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dikewenangkan tidak bertentangan
dengan hukum di Mahkamah Konstitusi.
UU a quo yang dipermasalahkan
pemohon adalah UU No. 5 Tahun 1999, di
mana UU tersebut memberi perlindungan
yang sama untuk semua pelaku usaha di
Indonesia, memberikan kepastian hukum
untuk perkembangan ekonomi Indonesia
sesuai UUD 1945, serta menjadi UU yang
dibentuk untuk mengawasi persaingan
usaha di Indonesia.
Dalam pasal-pasal yang diajukan
pemohon, Ketua KPPU M. Syarkawi
Rauf juga meminta kepada Mahkamah
Konstitusi untuk mengadakan pengkajian
ulang, “UU ini memberikan dampak
positif pada ekonomi di Indonesia, salah
satunya perubahan perilaku ekonomi,
dan UU sebagai instrumen pengawasan
perubahan rezim ekonomi dari ekonomi
terpusat menjadi ekonomi pasar yang
berkeadilan”, ungkap Syarkawi.
Syarkawi
menambahkan
bahwa
KPPU
tidak
merasa
terganggu
dengan proses judicial review yang
sedang berlangsung di MK ini. “Saya
yakinkan kepada semua pihak, KPPU
terus bekerja sesuai dengan track.
Penanganan perkara juga terus
berjalan. Judicial review ini adalal
proses hukum yang harus kita hadapi
dan kita hormati,” pungkas Syarkawi.. []
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DEKLARASI BERSAMA KPPU DAN KEMENTAN

Karena KPPU Tak Bisa
Bekerja Sendiri

Ketua KPPU M. Syarkawi
Rauf bersama Menteri
Pertanian A. Amran
Sulaiman mendeklarasikan
pengawasan peternakan
ayam ras di Gedung KPPU,
Jakarta, Selasa (6/12)

K

omisi Pengawas Persaingan
Usaha
(KPPU)
pada
kenyataannya tidak bisa bekerja
sendiri untuk memberantas
kartel di negeri ini. Kartel akan
terus merajalela apabila kita sendiri tidak
ikut untuk menolak kartel.

itulah deklarasi ini adalah langkah
strategis yang sangat perlu di tengah
kepungan kartelis,” ujar Syarkawi
Selanjutnya, kabar baiknya adalah
Kementan telah merevisi Permen No.
26 tentang Penyediaan, Peredaran, dan
Pengawasan Ayam Ras. Tujuannya adalah
untuk mewujudkan usaha peternakan
ayam ras yang lebih kondusif dan
sinergis meliputi penyediaan, peredaran,
pelaporan dan pengawasan.

Itulah yang disampaikan Ketua KPPU M.
Syarkawi Rauf saat meneken deklarasi
bersama Menteri Pertanian Andi Amran
Sulaiman di gedung KPPU, Jl. Juanda
36, Jakarta, Selasa (6/12). Syarkawi
juga mengatakan bahwa, setiap warga Terakhir, Syarkawi menegaskan bahwa
bisa melawan kartel tanpa harus payung hukum bagi pemerintah untuk
mengandalkan KPPU.
melakukan intervensi pasar melalui
pengurangan maupun penambahan
Menurut Syarkawi, masyarakat Indonesia jumlah pasokan setelah diterbitkannya
memang sudah dikepung dalam kondisi Permentan sebagai pelaksanaan UU
penuh kartel di berbagai komoditas, dapat dibenarkan. Namun dengan tetap
khususnya pangan. Karena itu, Syarkawi memperhatikan dan tidak dimanfaatkan
berkeyakinan begitu besar dengan KPPU untuk melakukan excesive pricing. “Jadi
dan lembaga ini tidak bisa bekerja sendiri. indikator-indikator pasar akan tetap
menjadi perhatian yg akan selalu diawasi
“Tidak mungkin KPPU masuk ke sebuah oleh KPPU agar tidak terjadi eksploitasi
RPH atau asosiasi peternak tanpa kepada konsumen” tutup Syarkawi. []
berkoordinasi dengan Kementan. Karena
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KUNJUNGAN UNCTAD KE KPPU

Kawan Baru dari Seberang

Ketua KPPU M.
Syarkawi Rauf
menerima kunjungan
UNCTAD dan JICA,
Senin, (14/11).

U

sia boleh saja sudah tua,
semangat
jangan
coba
ditanya. Begitulah United
Nations Conference on Trade
and Development (UNCTAD)
saat melakukan kunjungan ke KPPU pada
Senin, (14/11).
UNCTAD yang dalam kesempatan
tersebut hadir bersama perwakilan dari
Japan International Cooperation Agency
(JICA), menuturkan bahwa pihaknya
ingin melakukan kajian di sektor pangan.
Menurut Nakasato KAzuhira, Expert dari
JICA, sebaran perkara yang ditangani
KPPU akhir-akhir ini merupakan
isu menarik karena sebagian besar
menyangkut komoditas pangan.
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Sementara itu Pierre Horna, dari
UNCTAD, mengatakan kedatangannya
juga ingin mempelajari dan mendalami
pengalaman
KPPU
di
dalam
pemberantasan kartel di Indonesia.
Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf
mengatakan, ke depan, pihaknya
berharap bisa menjalin kerja sama
yang lebih erat dengan UNCTAD dan
JICA. Menurutnya, kedatangan mereka
merupakan langkah awal bagi kelanjutan
hubungan di bidang pemberantasan
kartel.
Mudah-mudahan bisa mempererat
hubungan di masa yang akan datang
agar supaya bisa berbagi pengalaman
dalam pemberantasan kartel secara
internasional,” ujar Syarkawi.. []
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SEMINAR NASIONAL PERSAINGAN USAHA VS KORUPSI

Mafia Kuasai Persekongkolan Tender

Bersama KPK,
KPPU Gelar Semnas
Persaingan Usaha vs
Korupsi di JS Luwansa,
Kuningan, Jakarta,
Rabu, (14/112).

K

artel dan korupsi adalah adalah
“saudara kembar” yang menjadi
ancaman besar di negeri ini.
Namun, di luar itu, tender
“nakal” adalah ancaman serius
yang memporak-porandakan mata rantai
birokrasi di pemerintah. Kongkalikong
antara pejabat pengadaan dengan
pihak ketiga yang menggiring peserta
tender untuk memenangkan satu nama
perusahaan menjadi hal yang dianggap
lumrah di Indonesia. Miris memang,
namun inilah fakta yang terjadi dan
sedang digarap dengan serius oleh KPPU
dan KPK.
“Masih ingat dengan perkara tender
E-KTP yang sekarang terus berproses
di KPK? Itu adalah perkara yang
sebelumnya ditangani KPPU, namun
KPPU kalah di pengadilan. Artinya apa?
KPPU telah bergerak sedari dulu, dan
perkara persaingan usaha kompleks.
Banyak pihak yang berkepentingan
disini. Maka KPK menjadi mitra strategis
yang sangat layak KPPU gandeng,” ujar
Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf di Seminar
Nasional Persaingan Usaha dan Korupsi
yang berlangsung di hotel JS Luwansa,
Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu
(14/12/2016).
Sementara itu, hal senada juga
diungkapkan
Wakil
Ketua
KPK
Alexander Marwata. Pemberian sanksi

terhadap perusahaan akan menjadi
domain KPPU. “Nanti KPPU memproses
adanya persaingan proses tender
pengadaan. Nah korporasinya mungkin
KPPU akan melakukan tindakan secara
administrasi. Tapi kalau di dalamnya ada
pejabat pemerintah pegawai negeri
yang mengatur itu kan sudah masuk
ranah korupsi. Nah itu bisa informasi
dari KPPU beri ke KPK untuk kemudian
ditindaklanjuti,” tutur Alex.
Marwata menambahkan, hingga saat ini
pihaknya masih menunggu surat edaran
Mahkamah Agung untuk mengatur
korupsi korporasi, tapi selama surat itu
belum keluar maka KPK akan menyerahkan
ke KPPU.
Korupsi pengadaan paket KTP elektronik
berbasis nomor induk kependudukan
nasional
periode
2011-2012
di
Kementerian Dalam Negeri salah satu
kasus yang pertama ditangani KPPU dan
selanjutnya dilimpahkan ke KPK.
“Kami sering menemukan persekongkolan
tender tapi saat kami melakukan
penyelidikan dan penyidikan ternyata
tidak ditemukan kerugian negara,” katanya.
Dari hasil audit kerugian negara oleh BPK
dan BPKP ternyata memang ada masalah
tender tapi tidak ditemukan kerugian
negara. []
EDISI 55/2016
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PERAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH
MEMBERDAYAKAN
UMKM UNTUK
di daerah, yaitu kebijakan daerah,
INDONESIA SEJAHTERA
potensi ekonomi, infrastruktur
fisik serta faktor keamanan. Faktor
kebijakan daerah tercermin dalam
peraturan daerah.

K
W

akil Bupati Polewali
Mandar,
Natsir
Rahmat, menjelaskan
arti penting kontribusi UMKM
untuk pertumbuhan ekonomi
Indonesia. UMKM membuktikan
ketangguhannya
dalam
melewati
beberapa
badai
ekonomi. Hal ini disebabkan oleh
UMKM yang tidak tergantung
pada pasar modal yang
fluktuasinya sangat dipengaruhi
oleh banyak hal.
Selain itu, UMKM merupakan
sektor ekonomi yang paling
mungkin untuk diandalkan
sebagai pendongkrak indikatorindikator perekonomian lainnya.
Misalnya, dengan tingginya
angka pelaku UMKM maka
akan mengurangi kesenjangan
ekonomi di antara masyarakat.
Selain itu, dengan meningkatnya
jumlah pelaku UMKM yang
terus bertumbuh, maka basis
pembayar pajak juga akan
meningkat
sehingga
turut
menambah penerimaan negara.

apasitas pemerintah daerah
dalam menghasilkan kebijakan
yang pro persaingan sehat
harus ditingkatkan.

Terkait hal itu, KPPU menggelar
Sosialisasi Daftar Periksa Kebijakan Sementara itu Anggota KPPU,
menjelaskan
bahwa
Persaingan Usaha di The Natsepa Sukarmi
kekayaan alam di daerah di satu sisi
Resort, Ambon, Kamis (3/11).
memberikan keuntungan dari segi
Menurut
Staf
Ahli
Bidang investasi, namun dari sisi lain banyak
Kemasyarakatan dan SDM Abdul pelaku bisnis yang kongkalikong
Halim Daties – yang mewakili dengan penyelenggara daerah
Gubernur Maluku - terdapat untuk mencari celah dari sebuah
empat faktor dominan yang kebijakan. Inilah yang harus
mempengaruhi daya tarik investasi diwaspadai. []
KPD BALIKPAPAN

MEMBANGUN KEBIJAKAN EKONOMI YANG SEHAT

Natsir
menegaskan,
apabila ditemukan adanya
penyalahgunaan posisi tawar
yang dilakukan perusahaan
besar terhadap UMKM, maka
jangan segan untuk melapor
KPPU, karena pihaknya akan
menindaklanjutinya
dengan
melakukan penegakan hukum
sesuai dengan kewenangan
yang dimiliki oleh KPPU. []
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Dirinya mengakui masih banyak
Perda yang cenderung menghambat
investasi. Diharapkan KPPU mampu
meningkatkan kapasitas aparatur
daerah di dalam upaya pengendalian
persaingan usaha yang sehat.

EDISI 55/2016

memiliki tugas pengawasan,
baik yang di pusat maupun
di
daerah.
“Kebijakan
yang telah dikeluarkan
oleh pemerintah daerah
memang sudah waktunya
dikaji kembali, apakah
pro persaingan sehat atau
malah sebaliknya,” ujar
Suriansyah.

A

Sementara itu Anggota KPPU,
Kamser Lumbanradja menuturkan
bahwa kebijakan dan mekanisme
harus berdiri sejajar, tidak boleh ada
kebijakan yang mendistorsi pasar.
“Kaltara ini memiliki potensi yang
bagus di pengembangan ekonomi
daerahnya,
namun
kebijakankebijakan yang telah diterbitkan
pemerintah daerah juga harus
dikaji ulang kembali,” ujar Kamser
Suriansyah berharap agar pelatihan saat membuka Training of Trainer di
ini bisa membantu seluruh Crown Hotel, Kamis (27/10). []
pemangku kepentingan yang
sisten Bidang Administrasi
Umum Setprov Kaltara,
Suriansyah
menilai
Training for Trainer Competition
Checklist yang digelar KPPU adalah
langkah strategis bagi dunia usaha.
Kenapa? Karena hal ini sesuai
dengan UU No. 5 Tahun 1999
mengenai Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha tidak Sehat.

Kilas kpd
KPD BALIKPAPAN

KPD SURABAYA

PERESMIAN KANTOR BARU KPD BALIKPAPAN

ADVOKAT MELEK
HUKUM PERSAINGAN
USAHA

simbol dari niat KPPU untuk
memulai perjuangan baru di
dalam ranah pemberantasan
kartel di negeri ini.

Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf
meresmikan
gedung
baru
Kantor Perwakilan Daerah (KPD)
Balikpapan di Gedung Keuangan
Negara lantai 3, Jalan Jenderal
Ahmad Yani No. 28, Balikpapan.
Kantor perwakilan KPPU ini
efektif akan dipergunakan mulai
Januari 2017.
Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf
mengatakan kantor baru ini
menandakan
perjuangan
pemberantasan kartel terus
berlanjut. Syarkawi mengatakan
kantor baru ini akan menjadi

Peresemian kantor baru ini,
semoga
bisa
memberikan
semangat dan energi baru
untuk pemberantasan dan
pencegahan
kartel.
Saya
mengucapkan selamat kepada
Kepala KPD dan seluruh
jajaran struktural dan staf KPD
Balikpapan, semoga dapat
memompa semangat juang
dalam menunaikan tugas dan
kewajiban mewujudkan visi dan
misi KPPU,” ujar Syarkawi.
Sementara itu Wakil Ketua KPPU
R. Kurnia Sya’ranie, mengatakan
bahwa kantor baru ini akan
mewujudkan “rumah baru” KPPU
dengan cara-cara yang penuh
akuntabilitas, integritas dan
tanggung jawab yang tinggi. []

KPD SURABAYA

MAHASISWA ADALAH AGEN PERUBAHAN
mahasiswa sangat strategis
mengingat mahasiswa dapat
menjadi penghubung antara
kaum elit penguasa dengan
masyarakat
umum,
dan
sebaliknya,
menyuarakan
aspirasi masyarakat kepada elit
ejumlah mahasiswa dari penguasa.
Fakultas Hukum Universitas
Airlangga Surabaya yang Pemuda dari kalangan terpelajar
tergabung dalam Forum Studi diharapkan
menjadi
agen
Bisnis
(FSB),
mengunjungi perubahan dalam menegakkan
Kantor Perwakilan Daerah di hukum persaingan usaha yang
Surabaya, Senin (28/11). Mereka sehat di Indonesia. Oleh karena
datang untuk belajar dan itu, harus ada peran yang
mengetahui lebih jauh tentang dimainkan, misalnya setiap
program pemberantasan kartel kegiatan yang pemuda lakukan
dari KPPU.
jangan hanya mementingkan
diri sendiri atau mengambil
Kepala KPD Surabaya, Aru manfaat untuk diri sendiri
Armando menuturkan bahwa tetapi seyogyanya memberikan
struktur piramida sosial ditinjau manfaat bagi orang lain,
dari sisi intelektual, posisi masyarakat dan negara. []

S

Kantor Perwakilan Daerah Surabaya
(KPD)
menjadi
narasumber
dalam Pelatihan Dasar Advokat
dan
Mediator
2016
yang
diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu
Keislaman Universitas Trunojoyo
Madura, Senin, (28/11). Hadir
sebagai narasumber lainnya Ketua
Pengadilan
Agama
Bangkalan
Eko Budiono dan Ketua Asosiasi
Pengacara Syariah Indonesia (APSI)
Madura Sulaisi Aburrazaq.
Di depan sekitar 80 mahasiswa
Jurusan Hukum Bisnis Syariah,
Kepala Bagian Penegakan Hukum
KPD Surabaya Ima Damayanti
menuturkan bahwa ia dan timnya
kerap
bersinggungan
dengan
para advokat yang mendampingi
terlapor. Menurut Ima, advokat tentu
kerap berbeda pendapat dengan
hukum acara di lembaganya. Ia
menganggap, ini adalah hal yang
biasa dalam proses penanganan
perkara. “Berbeda pendapat di dalam
berpekara itu adalah hal yang biasa,
justru itu memperkaya khasanah
keilmuan Saya dan tim. Memahami
hukum persaingan usaha itu tidak
mudah, ada dua keilmuan, yakni
ekonomi dan hukum. Ini yang
membuat saya selalu bersemangat
bekerja di KPPU,” ujar Ima.
Ima berpesan bahwa di masa
mendatang keilmuan di bidang
hukum dan ekonomi akan terus
berkembang. Mahasiswa yang kelak
bercita-cita ingin menjadi advokat
di bidang persaingan usaha harus
membuka cakrawala berpikirnya
dengan luas dan siap menerima
segala perubahan. []
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KPD MEDAN

KPD MEDAN PERANGI
KARTEL DARI UDARA
permasalah kartel yang ada
di Indonesia. Oleh karena itu,
radio juga harus berjejaring
dengan
radio
komunitas
agar masyarakat bisa secara
interaktif melaporkan perilaku
bisnis curang yang saat ini
lebih banyak menyasar ke
komoditas pangan.

L

angkah
memanfaatkan
radio untuk membangun
gerakan antikartel di
tengah masyarakat mulai
dirintis KPD Medan. Kepala
KPD Medan Abdul Hakim
Pasaribu mengatakan, bahwa
konten
yang
diproduksi
radio ke depan hendaknya
memiliki ajakan antikartel dan

mengingatkan
pentingnya
berbisnis dengan jujur.
Dalam dialog publik yang
disiarkan oleh Radio Republik
Indonesia
(RRI)
Pro-1
Medan, Hakim menuturkan
bahwa
SDM
di
KPPU
dan di KPD Medan belum
mampu mengatasi seluruh

“Minat
masyarakat
untuk
mengetahui informasi seputar
penegakan hukum persaingan
usaha sudah saatnya dibuka
seluas mungkin, salah satunya
melalui medium bernama radio.
Kenapa radio? Radio ini media
yang unik, memiliki pendengar
setia dan interaksinya sangat
terbuka. Melalui radio, sikap
antikartel bisa dikampanyekan
dan suatu saat nanti menjadi
sebuah gerakan komunitas,”
ujar Hakim. []

KPD MEDAN

KPPU GELAR TOT DAFTAR
PERIKSA KEBIJAKAN
PERSAINGAN

K

antor
Perwakilan
Daerah Medan (KPD)
menggelar Training of
Trainers (ToT) daftar periksa
kebijakan persaingan yang
diikuti oleh Kepala SKPD dan
Kabag Hukum & Ekonomi seSumatera Barat di Mercure
Hotel, Sumatera Barat, Jum’at
(11/10).
Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf
yang hadir pada kesempatan
tersebut menuturkan bahwa
target peserta di ToT ini adalah
pejabat yang akan bersentuhan
langsung dengan penyusunan
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regulasi di daerah. Menurut
Syarkawi, competition check
list yang telah dirintis KPPU
penting
untuk
dijadikan
pandun bagi daerah di dalam
mengidentifikasi kebijakan di
SKPD.
Syarkawi
menambahkan,
dengan adanya pemeriksaan
regulasi pada competition
checklist, persaingan usaha di
Indonesia akan lebih sehat. Hal
ini otomatis akan berpengaruh
terhadap meningkatnya daya
saing
dan
pertumbuhaan
bisnis yang berkelanjutan. []

Kilas kpd
KPD BATAM

KARENA KPPU TAK BISA BERJALAN SENDIRI

K

epala KPD Batam, Lukman
Sungkar
menuturkan
bahwa penegakan hukum
persaingan tidak bisa dilakukan
KPPU secara sendirian. Menurut
Lukman, membangun sinergi
itu merupakan langkah penting
dalam mendongkrak kinerja

Layanan Pengadaan (ULP) serta
pelaku di Sahid Batam Center
Hotel and Convention, Batam,
Kamis
(1/12).
“Komunikasi
dalam bentuk sosialiasi seperti
ini sangatlah penting dan
dibutuhkan.
Tender
sehat
akan terwujud jika panitian
pengadaan juga memahami
dengan baik proses pengadaan
yang sehat, demikian juga
dengan pelaku usahanya, jangan
main suap agar tendernya
dilolosin,” ujar Lukman.
institusi lembaga penegak
hukum. Menurutnya, salah
satu kunci dalam keberhasilan
penegakan
hukum
adalah
koordinasi dan komunikasi.
Hal ini terangkum saat Lukman
bertemu dengan Pokja Unit

“Komunikasi ini penting. Karena
dengan demikian, semua pihak
tidak akan merasa jadi yang
paling benar, karena sama-sama
akan memiliki visi yang sama,
yakni persaingan bisnis yang
sehat,” ujar Lukman. []

KPD BATAM

BERSINERGI AWASI KEMITRAAN

terbatas dengan Gubernur
Riau, Arsyadjualiandi Rachman,
Riau (26/10). “Saya berharap
hubungan ini bukan pertemuan
yang biasa, namun batu loncatan
pengawasan kemitraan di Riau,”
ujar Arsyadjuliandi.
Menurut Lukman, KPD Batam
telah melakukan kerja-kerja
pengawasan
kemitraan
di
wilayah yang menjadi tanggung
jawabnya. KPPU juga telah
melakukan koordinasi dengan
beberapa pemerintah daerah,
kementerian dan melakukan
sosialisasi secara rutin dengan
pemerintah daerah.

U

ntuk menghasilkan pelaku
usaha yang bermental
jujur dan berpihak kepada
rakyat, KPPU tentu tak bisa
bekerja sendirian. KPPU harus
bersinergi untuk mengawasi jika
terjadi pola kemitraan curang,

baik itu di pusat maupun di
daerah.
Sebagai wujud sinergi ini,
Kepala
Kantor
Perwakilan
Daerah Batam (KPD), Lukman
Sungkar melakukan pertemuan

Selain membahas kemitraan,
kedua pihak juga membahas
tentang
persekongkolan
dalam pengadaan barang/
jasa pemerintah, serta adanya
permainan
dalam
rantai
distribusi. []
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MAHKAMAH AGUNG HUKUM PELAKU KARTEL SMS

PERJALANAN PANJANG
PERKARA KARTEL SMS

K

etika KPPU menyelidiki dan kemudian
memutuskan
bersalah
para
operator
telekomunikasi di tanah air pada 2008, harusnya
ini bisa menjadi pelajaran penting bagi industri
telekomunikasi di Indonesia. Putusan ini
memberi sinyal agar pelaku usaha tidak seenaknya menetapkan
suatu tarif atau harga.
Lalu kemudian pada 29 Februari 2016 keluar putusan
Mahkamah Agung dengan nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
– namun baru menyebar di media pada Maret/April – yang
memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Perjanjian
Kerja Sama (PKS) interkoneksi antar operator.
Salah satu klausul perjanjian adalah memuat penetapan tarif
SMS yang mengakibatkan terjadinya kartel harga SMS offnet pada periode 2004-2008. Waktu itu, putusan KPPU tak
langsung berkekuatan hukum tetap, bahkan sempat dibatalkan
PN Jakarta Pusat.
Apa yang diputuskan MA ini adalah jalan terang dalam
sebuah entitas bisnis telekomunikasi
di Indonesia. Apa yang
diputuskan MA adalah
sebuah
pembelajaran
untuk spirit pembaruan
menuju
industri
yang lebih sehat dan
kompetitif.
Sekarang ini tarif
sudah
ditentukan.
Maka sudah waktunya
denda tersebut dibayar ke
negara, walau sebenarnya
yang dirugikan rakyat. Untuk
itu, Mahkamah Agung juga harus
cepat mengirim salinan putusan dan
menindaklanjuti agar tidak ada alasan operator untuk
tidak secepatnya membayar denda yang tidak seberapa
dibanding keuntungan kartelisme yang telah mereka
peroleh.[]
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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 moralmoral 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.

Sementara itu, mengenai target kampuskampus 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 programprogram kreatifnya. Syarkawi tidak ingin
terburu-buru membentuk Pojok Persaingan di
kampus lain.
“Paling penting Pojok ini akan melahirkan
karya-karya ilmiah di bidang hukum persaingan
usaha, sehingga akan lahir pusat-pusat kajian
persaingan usaha di Makassar, tidak hanya di
Unhas saja,” tutur Syarkawi. []
EDISI 55/2016
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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). []

18

EDISI 55/2016

zulehumas.blogspot.co.id

JEJAK LANGKAH 2016

kanal

MENGAPA MERGER TAK SELALU BERHASIL?

AGAR MERGER TAK BERUJUNG
BLUNDER

D

irektur
Merger
K P P U
Tauﬁ
Ta
uﬁk Ariyanto
Ari
A
riya
yant
nto
o mengungkapkan
meng
me
ngun
ungk
gkap
apka
kan
n
kiat-kiat yang harus dilakukan
pelaku bisnis agar aksi merger dan akusisi
berhasil.
Menurut Tauﬁk, lebih dari 50 persen akuisisi
yang tidak berhasil itu disebabkan karena
harga awalnya yang terlalu tinggi. Seharusnya,
perusahaan membeli perusahaan dengan harga
yang wajar.
Oleh karena itulah penting untuk melakukan
evaluasi sebelum melakukan pembelian. Lalu
kemudian, 100 hari setelah membeli perusahaan,
maka harus memastikan rencana sinergi setelah
akuisisi.
Ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
sudah berjalan seperti saat ini, para pelaku
industri harus mempersiapkan pengaturan
bisnisnya agar lebih efektif, eﬁsien dan mampu
bersaing di pasar regional dan global.
Berbagai studi telah memperlihatkan hasilnya,
yakni persoalan sumberdaya manusia. Studi
global Price waterhouse Coopers pada 1997
menyimpulkan bahwa kurangnya perhatian
terhadap manusia dan aspek organisasional telah
memberi sumbangan signiﬁkan terhadap hasil
merger yang mengecewakan.
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haan
an
meyakini bahwa merger dan akuisisi adalah alatalat kunci untuk pertumbuhan—alasan ini pula
yang mengemuka saat isu penggabungan BNI dan
Mandiri beredar. Dengan bergabung, perusahaan
dapat meningkatkan pangsa pasar, membuka pasar
baru, menawarkan produk baru, mengendalikan
rantai pasokan, serta mengeﬁsienkan biaya.
Sony-Ericsson, umpamanya, bergabung untuk
menyatukan keahlian Sony dalam consumer
electronics dan pengetahuan teknologi Ericsson
di sektor komunikasi. Daimler dan Chrysler
berusaha menyatukan kekuatan otomotif mereka
guna memperluas pasar di Eropa dan Amerika
Utara, khususnya.
Merger lebih mungkin untuk berhasil manakala
perusahaan mengevaluasi secara eksplisit sinergi
yang diharapkan dari merger. Suatu studi yang
pernah dilakukan oleh KPMG menemukan
bahwa evaluasi ini akan meningkatkan peluang
keberhasilan hingga 28% di atas rata-rata merger.
Hanya dengan memperoleh pemahaman yang jelas
mengenai apa dan di mana nilai dapat diperoleh
dari suatu kesepakatan, maka perusahaan dapat
menghindari “bad deal”. (dari berbagai sumber). []
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BERBURU KARTEL
DI TAHUN 2016
SEBAGAI TAHUN YANG
DIPENUHI DENGAN PERILAKU
BISNIS CURANG, UTAMANYA
KARTEL, KPPU MENGHADAPI
RAGAM PERKARA
PERSAINGAN USAHA YANG
CUKUP MENANTANG. MELALUI
VISI PENCEGAHAN, KPPU
BERUSAHA BERJUANG
SEMAKSIMAL MUNGKIN
MEMBANTU MENCIPTAKAN
IKLIM BISNIS SEHAT DI ERA
PEMERINTAHAN JOKOWI-JK.

S

ubuh masih dua jam
lagi, namun tepat
pukul tiga pagi Ketua
M. Syarkawi Rauf,
Wakil Ketua R. Kurnia
Sya’ranie dan beberapa anggota
KPPU lainnya sedang bergegas.
Bersama tim investigator,
KPPU akan melakukan tinjauan
lapangan di Pasar Cihaurgeulis,
Bandung, Jawa Barat. Sungguh
tidak diduga, Gubernur Jawa
Barat Ahmad Heryawan (Aher),
ikut bergabung dengan KPPU
melakukan tinjauan lapangan.
Kepada Redaksi Kompetisi
waktu itu, Aher menuturkan
akan terus memantau lapangan,
termasuk jalur distribusi.
Aher mengatakan pihaknya
akan terus memantau harga
daging ayam di level konsumen
hingga pelosok. “Kata pedagang,
harga ayam sudah turun
dibanding sebelumnya yang
pernah 40 ribu, bahkan 41 ribu
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per kilogramnya,”
ujar Aher.
Tinjauan lapangan
yang
waktu itu digelar
tepat
awal tahun 2016
(24/1) dilakukan
setelah Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian
Pertanian mengeluarkan kebijakan pemusnahan “parent-stock”
ayam yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan diantara pemilik untuk mengurangi jumlah
parent-stock. Akibatnya harga
ayam di pasaran melonjak dan
daya beli masyarakat menurun.
Lalu kemudian, harga di
lapangan mulai stabil, lalu
perlahan
memasuki
harga
normal. Lalu apakah kemudian
KPPU
mengendur?
Ketua
KPPU M. Syarkawi Rauf justru
mengajak insan KPPU tetap
waspada, investigator harus
tetap pasang mata. Karena
menurutnya, kartelis selalu
mencari celah di setiap detik
kesempatan.
“Bisa terjadi kapan saja, lalu
tahu-tahu harga membumbung
tinggi. Apalagi, masih banyak
orang di luar sana yang
menganggap harga naik karena
kelangkaan barang, dan itu
dianggap wajar. Ini jelas
menyesatkan,” katanya.
Wakil Ketua KPPU R. Kurnia
Sya’ranie pun menatap 2017
dengan lebih optimis. Ia yakin,
gebrakan KPPU selama 2016
akan membawa angin segar
penegakan hukum persaingan
di tanah air. Artinya, dengan
kinerja KPPU yang semakin
meningkat di 2016, orang-orang
sudah mulai memahami bahwa
keberpihakan KPPU sangat
dibutuhkan masyarakat.
“Dari kita sendiri juga berharap,

kartelis-kartelis di luar sana
insaf. Yakni orang-orang, yaitu
pelaku usaha sadar bahwa bisnis
yang mereka lakukan harus taat
UU No. 5 Tahun 1999,” katanya.
Sementara itu Kepala Biro
Hukum, Humas dan Kerja Sama
Dendy R. Sutrisno mengatakan,
tahun 2016 merupakan tahun
penuh tantangan. Menurut
Dendy, perkara-perkara besar
yang ditangani KPPU – mulai
dari kartel ayam, motor sampai
dengan perkara kartel SMS
yang bergulir sejak 2008 adalah
capaian-capaian besar yang
efeknya sangat besar dalam
perekononomian
nasional.
Namun, sayangnya tidak banyak
pihak yang melek hukum
persaingan usaha.
Menurut Dendy, pemberantasan
kartelis harus terus berjalan.
Strategi kehumasan juga harus
berbenah ke arah yang lebih
baik, konkrit dan bersentuhan
langsung dengan semua lapisan
masyarakat.
Dibandingkan tahun-tahun lalu,
menurut Dendy, sekarang KPPU
cukup mendapatkan sorotan
dari media. Sisi positifnya,
nama KPPU jadi lebih didengar.
Presiden dan Wapres beberapa
kali juga mengundang Anggota
Komisi untuk hadir memberikan
masukan terkait kebijakan
perekonomian negara. Menteri
Pertanian apalagi, komunikasi
yang dibangun antara kedua
pihak sudah sangat baik. Dan
tentu ini semua karena media.
“Jadi, media ini mari kita
jadikan mitra strategis. Mari
terus kita perbaiki cara kita
berkomunikasi dengan media.
Sudah waktunya
teman-teman
wartawan
yang sering
‘nongkrong’
di KPPU itu

memiliki ruang khusus, supaya
juga merasa menjadi anggota
keluarga KPPU,” katanya.
Melampaui Target
Dan, seperti itulah KPPU
sepanjang
2016
dalam
mengabdi ke negara ini. Kinerja
yang KPPU raih, sama sekali
tidak
terpengaruh
dengan
kondisi yang ada. Kenapa?
Karena KPPU bekerja tidak
berdasarkan tekanan. KPPU
senantiasa
bekerja
secara
profesional dan sesuai jalurnya
(on the track). Bisa dikatakan,
2016 adalah tahun yang luar
biasa dan melampaui target.
Kinerja KPPU di 2016 memang
tergolong luar biasa. Pada 2016,
terdapat 20 penanganan perkara
di KPPU dengan total denda
dari perkara yang sudah diputus
sebesar Rp146.533.523.338 dari
3 perkara, dan 17 perkara yang
masih berjalan.
Diakui, bahwa sekitar 55%
kasus yang ditangani masih
terkait tender, namun variasi
perkara yang ditangani semakin
beragam antara lain kasus
terkait dengan dugaan kartel,
praktek monopoli, tying in
(perjanjian mengikat), serta
kasus keterlambatan notiﬁkasi
dalam merger dan akuisisi.
Belum lagi dilihat secara
kualitatif, yakni perkara besar
yang
menyangkut
situasi
ekonomi nasional berhasil
KPPU bongkar. Sebut saja
perkara kartel ayam, kartel
daging sapi sampai dengan
kartel SMS yang bergulir sejak
2008 dan telah inkracht di
tingkatan kasasi Mahkamah
Agung, dan sebagainya.
Keberhasilan lain, menurut
Direktur Penindakan Goprera
Panggabean adalah ketika
peternak mandiri di di
daerah-daerah menyuarakan
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diri agar KPPU terus bekerja,
jangan lengah dan selalu berpihak
ke rakyat. Menurut Goprera, hal
ini bisa dicatat sebagai prestasi,
capaian besar dan sejarah KPPU.
Selain itu, adanya kerja sama
dengan Kemenkop dan Kemendag
memudahkan KPPU untuk setiap
saat melakukan koordinasi terkait
pemutakhiran data di lapangan.
Sedangkan di bidang pencegahan,
KPPU tak kalah garang dan
konsisten. Menurut Goprera,
daftar hitam pelaku usaha yang
diterbitkan melalui website resmi
KPPU berhasil menjadi early
warning bagi pihak-pihak tertentu
yang berniat berlaku curang.
“Daftar hitam yang dikeluarkan
KPPU itu cukup efektif. Memang,
tugas tim penegakan hukum dan
tim humas menjadi lebih berat,
karena setiap waktu harus menerima konsultasi pelaku usaha yang
membawa kuasa hukumnya untuk menanyakan status perkara/
putusan. Tapi inilah konsekuensi
yang harus siap KPPU jalani,” katanya.
Sementara dari sisi kerja sama,
KPPU berhasil menggandeng
Kemenkop membentuk Satgas
Kemitraan
yang
dibentuk
di
wilayah
Sumatera
dan
Kalimantan, dimana di kedua
provinsi
tersebut
terdapat
kemitraan usaha di sektor
perkebunan, seperti karet dan
kelapa sawit.
Selain itu, bersama Kementerian
Pertanian, KPPU juga berhasil
mendeklarasikan pengawalan dalam bisnis ayam ras yang berlandaskan prinsip persaingan usaha
yang sehat.
Dari sisi saran dan pertimbangan,
capaian KPPU yang sangat
membanggakan adalah telah
direvisinya Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 26 Tahun 2016
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tentang penyediaan, peredaran
dan pengawasan ayam ras.
Menteri
Pertanian
Amran
Sulaeman sendiri secara khusus
mengatakan bahwa revisi ini
bertujuan untuk mewujudkan
usaha peternakan ayam ras yang
lebih kondusif dan sinergis.
Sementara itu, saat ini proses
amandemen UU No. 5 Tahun
1999 masih terus bergulir
dan masih dimatangkan oleh
legislatif.
Anggota
Badan
Legislasi (Baleg) DPR RI
Hendrawan Supratikno menilai
pemberian
kewenangan
terhadap
KPPU
melalui
perubahan atas UU No 5 Tahun
1999 merupakan bagian dari
tanggung jawab KPPU untuk
mewujudkan
demokrasi
ekonomi. Mengingat, dunia
usaha menjadi penggerak utama
dalam pembangunan ekonomi
nasional.
“Kita
berharap
memiliki
institusi yang menjamin adanya
persaingan usaha yang sehat dan
kuat. Di lain sisi, kita menyadari
bahwa KPPU itu penting
sekali untuk menjamin adanya
demokrasi ekonomi,” ungkap
Hendrawan ketika melakukan
Rapat
Dengar
Pendapat
dengan Kamar Dagang dan
Industri Indonesia (KADIN)
tentang RUU Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (LPMPUTS) di
Gedung DPR, Senayan, Jakarta
pada bulan Oktober 2016.
Di kesempatan lain, Angota
Badan Legislasi DPR RI lainnya,
yakni Mukhamad Misbakhun
berharap Revisi Undang Undang
No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat lebih mengedepankan
iklim perekonomian nasional.
Pasalnya, demokrasi ekonomi
menghendaki
adanya
kesempatan yang sama bagi

setiap warga negara untuk
berpartisipasi di dalam proses
produksi dan/atau pemasaran
barang dan/atau jasa.
Menurutnya, ﬁlosoﬁ UU No.
5 Tahun 1999 adalah untuk
menciptakan iklim yang jujur
dan adil dalam berbisnis sehingga
terwujud demokrasi ekonomi,
adanya keseimbangan antara
pelaku usaha dan kepentingan
umum. Dengan adanya multi
tafsir dalam subtansi UU No. 5
Tahun 1999, maka perlu langkah
penyempurnaan didalamnya.
Adanya multitafsir dan celah
yang dirasakan oleh stake
holders,
memungkinkan
terjadinya ketidakadilan dan
ketidakpastian hukum. Dalam
konteks inilah, langkah DPR
melakukan amandemen UU
5/1999 diperlukan sehingga
subtansi dan aturan didalamnya
akan menciptakan lingkungan
yang kondusif dan fair bagi
pertumbuhan dunia usaha
dan mendorong pertumbuhan
ekonomi
nasional
secara
menyeluruh.
Soliditas Sekretariat
Dari sisi program, menurut
Kepala Biro Hukum, Hubungan
Masyarat dan Kerja Sama,
Dendy R. Sutrisno, dari sisi kerja
sama kelembagaan selama 2016
KPPU berhasil menggandeng
Kemenkop untuk membentuk
Satgas kemitraan yang tersebar
di beberapa titik di daerah.
Kementerian lain yang berhasil
digandeng
KPPU
antara
lain Kementerian Pertanian
(Kementan), Kemenristek Dikti,
Lemhanas, Kominfo, BPK dan
LAN. Di sektor pendidikan,
KPPU berhasil menggandeng
Universitas
Paramadina
Jakarta, Universitas Syiah Kuala
Aceh dan UIB Batam.
Semua
kinerja

seakan melengkapi
lain
yang
rutin
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dilakukan, seperti koordinasi
dan supervisi, kajian kajian,
dan sebagainya. “Jadi, kinerja
KPPU
secara
menyeluruh
sudah baik. Semua bekerja
maksimal sehingga hasilnya
maksimal pula, baik pencegahan
maupun penindakan. Banyak
hal-hal baru yang muncul dari
kebutuhan dan dari gagasan
yang berkembang,” katanya.
Dendy juga setuju, berdasarkan
beberapa indikator, kinerja
KPPU selama 2016 cukup
menggembirakan.
Indikator
pertama, kata Dendy, ketika
KPPU membuka seleksi calon
pegawai baru secara terbuka.
Ketika itu, dari sekitar 25
ribu peserta yang mendaftar,
sebanyak 40 diterima menjadi
pegawai KPPU. Animo publik
yang luar biasa itu, menurut
Dendy, menunjukkan partisipasi
publik kuat untuk bisa bekerja di
KPPU.
Indikator kedua adalah laporan
masyarakat. Menurut Dendy,
tingginya laporan yang masuk,
menunjukkan, KPPU masih
menjadi lembaga yang dipercaya
publik.
Ketiga,
adanya
sinergi
yang bagus antara KPPU,
Kementerian/Lembaga
dan
lembaga
peradilan,
yang
ditunjukkan melalui koordinasi
dan supervisi penegakan hukum
di daerah-daerah. Dalam hal
ini, yang bagus bukan hanya
sosialisasi, diskusi dan dialog.
Tetapi juga, karena ketika
banyaknya kasus yang macet
dan tidak lancar di daerah,
tetapi setelah dikaji lebih dalam,
ternyata banyak yang menjadi
lancar dan berhasil. “Di sinilah
trigger mechanism ini berjalan
dengan bagus,” katanya.
Indikator selanjutnya, keempat,
begitu
banyak
dukungan
masyarakat luas yang bisa dilihat

di media atau gerakan-gerakan
sosial lainnya. Salah satunya
adalah saat para peternak
melakukan demonstrasi di
depan istana negara. Masih
banyak lagi capaian KPPU
lainnya
dan
benar-benar
dirasakan masyarakat.
Tentu masih banyak tantangan
internal dan eksternal yang
saat ini terus bergulir dan
menghadang KPPU. Namun,
Dendy mengingatkan, inilah
dinamika sebuah organisasi.
Kesuksesan
tidak
pernah
dicapai dengan mudah. Ada
pengorbanan luar biasa dari
seluruh Sekretariat KPPU,
termasuk
kinerja
Kantor
Perwakilan Daerah yang saat ini
semakin menggeliat.
Lantas, apa kunci sukses kinerja
KPPU di 2016 ini? Menurut
Dendy, semua ini tak lepas
dari soliditas seluruh unsur
Sekretariat.
“Harus diakui, kesuksesan
KPPU di 2016 adalah karena
kerja keras semua pihak di
Sekretariat. Baik itu di unit
penegakan
hukum,
pencegahan
dan
unit-unit
lainnya.
Semua telah bekerja
dengan sangat keras,
sesuai
track
dan
membaktikan
diri
untuk iklim usaha yang
sehat di Indonesia,” ujar
Dendy.
Kepala PPATK Muhammad
Yusuf periode Oktober 2011Oktober 2016 juga memberikan
penilaian yang sama bahwa
kinerja KPPU sudah diakui.
Yusuf melihat, selama 2016
KPPU
memperlihatkan
kinerja luar biasa, baik dari sisi
pencegahan maupun dari sisi
penegakan hukum.

Di bidang pencegahan misalnya,
Yusuf mengapresiasi metode
tinjauan
lapangan
(sidak)
yang beberapa kali digelar
KPPU. Menurutnya, apa yang
dilakukan KPPU ini adalah
sebagai warning kepada pelaku
bisnis bahwa KPPU siap
menegakkan iklim bisnis yang
sehat di tanah air.
Di sisi penegakan hukum,
Yusuf menilai bahwa sektor
bisnis yang menyangkut hajat
hidup orang banyak merupakan
capaian terbaik KPPU selama
ini,
misalnya
mengambil
perkara kartel ayam, daging sapi
dan kartel motor skutik.
Namun, bukan berarti tidak ada
yang perlu dibenahi. Saat ini,
yang justru mendapat perhatian
serius
adalah
konsistensi
berbagai program yang benarbenar
menyentuh
seluruh
lapisan masyarakat. Perluasan
media sosialisasi dan kampanye
melalui beragam jenis media,
merupakan
contoh
bahwa
KPPU harus fokus pada bidang
kehumasan.
Fungsi unit kemitraan
harus
mulai
digerakkan. Sebab,
fungsi ini sangat luas
dan membutuhkan
koordinasi
dan
supervisi
yang
dijalankan
oleh
SDM yang handal. Selain
program yang menjangkau
seluruh wilayah di Indonesia,
unit kemitraan juga harus
memperkuat komunikasi dan
koordinasi dengan Kemenkop
yang
memang
merupakan
counterpart KPPU di dalam
melindungi
pelaku
bisnis
UMKM di daerah-daerah. []
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P

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

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

Perkara dengan nomor register 02/KPPU-I/2016
ini diketuai oleh Kamser Lumbanradja dan

*Grafik diolah ulang dari Tempo Edisi 15-21 Februari 2016
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SIAPA PENGUASA BISNIS UNGGAS?

D

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

2016, TAHUN
BERBURU KARTEL
TAHUN 2016, KPPU MENANGANI
BERMACAM PERKARA KARTEL.
MULAI DARI KARTEL DAGING
SAPI, AYAM DAN BERAS. SEMUA
ARAHNYA SAMA, KOMODITAS
PANGAN. JANGAN SAMPAI
KOMODITAS PANGAN INI JADI
BANCAKAN PELAKU-PELAKU
BISNIS CURANG DI LUAR SANA.
KPPU DAN SELURUH ELEMEN
PENEGAK HUKUM DI INDONESIA
HARUS SATU NAFAS. MUSIM
BERBURU KARTEL SUDAH KITA
MULAI.

S

aya ingat betul, tengah malam, saya
sudah buru-buru berkemas. Ibu Kurnia
berkali-kali mengingatkan, kita harus
benar-benar menggali informasi dari
RPH (Rumah Pemotongan Hewan)
yang akan kita sidak. Saat itu harga daging sapi
di Jabodetabek sungguh tidak masuk akal. Tim
investigator kita terjunkan. Ternyata memang
betul ada yang tidak beres di luar sana.
Jika OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang
dilakukan KPK itu menangkap seseorang dan
tidak diketahui publik, maka sidak yang KPPU
lakukan itu salah satu bentuk OTT itu sendiri. Ga
mungkin, khan, KPK tangkap tangan tapi teriakteriak dulu, yang ada malah target OTT kabur.
Nah, KPPU jelas beda tangkap tangannya.
Begini, misalnya harga daging sapi di pasaran
mahal. Jelas KPPU harus gerak cepat. KPPU
melakukan investigasi dulu, kumpulkan bukti dan
data-data di lapangan, lalu spreading, termasuk
ke media juga. Kenapa media berperan, harus ada
publikasi? Karena untuk membangkitkan public
awareness bahwa sebenarnya ada potensi-potensi
terjadi penyalahgunaan di bisnis itu sendiri. Ini
juga sekaligus sebagai cara agar masyarakat juga
ikut mengawal proses perkara, di samping proses
hukum
huku
hu
kum
m yang sedang berjalan di KPPU.
Sidak
Sida
Si
dak
k yang sudah beberapa kali dilakukan
KPPU
KPPU itu untuk mendapatkan gambaran riil
dari
dari suatu
ssu
u
kondisi bisnis yang diduga terjadi
pers
pe
rsek
ek
persekongkolan.
Beberapa kali sidak yang KPPU
laku
la
kuka
kan
n bahkan langsung kerja bareng dengan
lakukan
Keme
Ke
men
n
Kementerian
Pertanian. Menterinya juga terlibat
lang
la
ngsu
sun
n
langsung.
Memb
Me
mbu
u
Membuktikan
pelaku usaha yang terlibat kartel
itu bukan
buk
bu
k perkara mudah, sulit. Coba kita ingat
itu
kemb
ke
mbaa harga tiket pesawat, kartu perdana
kembali
oper
op
erat
ato
o seluler sampai dengan harga voucher
operator
puls
pu
lsa.
a. Itu bukti konkrit yang dihasilkan dari
pulsa.
prak
pr
akte
tek
k monopoli, salah satunya adalah kartel.
praktek
Kond
Ko
ndis
is yang demikian tentulah sangat bertolak
Kondisi
bela
be
lak
k
belakang
dengan dinamika persaingan
yan
ya
n membuat ekonomi bergerak pesat
yang
d
dan dinamis, tidak hanya di pusat,
melainkan juga di daerah. Kini sudah
banyak maskapai penerbangan yang
berkembang di Indonesia, dibarengi
dengan
penurunan
harga
tiket
pesawat, terlebih ketika KPPU berhasil
mengungkap praktik kartel fuel charge
pesawat terbang. Itu hanya satu bukti

28
8

EDISI
EDI
ISI
S 55/201
55/2016
016
6

JEJAK LANGKAH 2016

kecil bagaimana terbongkarnya praktek kartel
dapat memberikan dampak yang signiﬁkan
terhadap penurunan harga dan peningkatan
kualitas.
Masa Depan Kelembagaan Jadi Prioritas
Musim berburu pelaku kartel itu penting, sangat
penting. Tapi saya dan segenap komisioner tidak
akan mungkin melupakan Sekretariat. Sekarang
ini anggota komisi terus melakukan konsolidasi
internal kelembagaan. Dalam pemahaman
demikian, suatu tata kelola dan kinerja yang
berbasis kelembagaan negara harus diperbaiki,
misalnya hubungan kinerja terintegrasi antara
unit, biro, direktorat maupun kedeputian, juga
tidak kalah pentingnya kinerja pegawai yang harus
sesuai dengan aturan internal.
UU KPPU sendiri disebutkan bahwa mencegah
dan memberantas kartel itu melibatkan peran
serta masyarakat. Artinya apa, mereka yang
dulu menjadi pencetus UU persaingan ini sadar
bahwa masyarakat itu salah satu kunci sukses
memberantas pelaku bisnis nakal. Masyarakat itu
cerdas, mereka pasti ingin harga-harga ada di level
yang normal.
Namun sayangnya, peran serta masyarakat ini
kurang didengarkan pemerintah. Nah, sekarang
ini eranya media sosial, kekuatan masyarakat
pun akhirnya memiliki nilai tawar. Mereka bisa
menyampaikannya dengan blak blakan. Ditambah
lagi banyak orang di luar sana yang memiliki
wawasan lebih luas, berkomitmen berbagi
informasi data-data kartel. Ini tentu jadi kekuatan
tersendiri bagi KPPU.
Ke depan, ada hal-hal yang bisa ditingkatkan dan
diperbaiki di internal KPPU. Salah satunya adalah
penegakan hukum yang terintegrasi. Penegakan
hukum itu tidak sederhana, laporan masuk,
klariﬁkasi, penelitian, penyelidikan, gelar laporan
pemberkasan lalu perkara
Usia lembaga ini sudah memasuki angka 16. Ini
artinya akan memasuki usia dewasa, jadi kita juga
harus lebih arif. Jadi begini, keberanian lembaga
ini sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Masyarakat
juga senang dengan kinerja KPPU yang sekarang.
Tapi, keberanian saja itu tidak cukup. Karena yang
kita hadapi sekarang punya segudang amunisi
dan bahkan mereka punya kewenangan untuk
mempengaruhi pihak-pihak tertentu.
Pengalaman
saya
dan
anggota
komisi,
memberantas kartel dan persekongkolan jahat di

dunia bisnis itu risikonya tinggi. Kenapa? Karena
ketika “menyerempet” orang-orang yang punya
kekuasaan, berpengaruh, serangan baliknya bisa
kemana-mana. Bisa saja terjadi krisis, Sekretariat
juga bisa jadi sasaran termasuk ketegangan antar
kelembagaan yang sering kita hadapi sekarang ini.
Dulu, KPPU pernah didera krisis. Buktinya,
lembaga ini mampu bangkit menghadapinya.
Krisis dalam sebuah organisasi itu adalah hal yang
wajar. Itu menjadi pendewasaan dan evaluasi
untuk KPPU untuk terus berbenah, jadi sebuah
pembelajaran.
Tugas menjewer pelaku usaha nakal itu juga bukan
semata tugas KPPU. Di luar sana masih ada unsur
penegak hukum lainnya. Ada KPK, Kepolisian,
Kejaksaan termasuk hakim-hakim di PN
(Pengadilan Negeri) dan MA (Mahkamah Agung).
Jadi ke depannya saya berharap KPPU terus eksis.
Kita harus fokus dan berkomitmen penuh pada
rencana kerja yang sudah disiapkan. Kita memang
utamakan pencegahan dibandingkan penindakan.
Namun bukan berarti unit lain tidak menjadi
fokus. Unit-unit seperti kehumasan adalah
unit prioritas, disamping penegakan hukum.
Kenapa saya katakan prioritas? Komunikasi kita
dengan stakeholder, dengan media, ini semua
yang ada di depan adalah humas. Merekalah
yang harus membangun komunikasi dengan
baik. Humas harus bisa men-deliver pesan yang
selama ini belum bisa diterima publik dengan
baik. Sehingga program-program kerja termasuk
penegakan hukum itu bisa diterima dengan baik
oleh masyarakat. Dan tentu ini bukan persoalan
mudah.
Sekarang ini, agenda jangka pendek KPPU adalah
memperkuat KPPU melalui amandemen UU
No. 5/1999. Amandemen ini penting, mengingat
perdebatan yang panjang sudah bergulir cukup
lama di DPR lebih kurang setahun terakhir.
Amendemen ini penting untuk memperkuat
KPPU dari sisi kewenangan menemukan alat
bukti, mengubah rezim notiﬁkasi merger dari
post ke pra-merger dan meningkatkan denda
administrasi menjadi maksimal 500 miliar.
Termasuk di dalamnya juga memasukkan effect
doctrine (prinsip extraterritoriality) dengan
memperluas deﬁnisi pelaku usaha sebagai subyek
hukum KPPU untuk mengantisipasi dampak
negatif pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN
2015 (MEA 2015). []
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R. KURNIA SYA’RANIE , WAKIL KETUA KPPU

SIANG MALAM BERANTAS
KARTEL

BANYAK PIHAK YANG SEKARANG HERAN, KENAPA
SEKARANG INI KPPU SERING KALI MELAKUKAN
SIDAK. PADAHAL LEMBAGA INI, KHAN, BUKAN
LEMBAGA PENGAWAS HARGA. PADAHAL,
JIKA MAU SEDIKIT SAJA TELITI, SIDAK YANG
DILAKUKAN KPPU INI SEBENARNYA E
EFEKTIF.
SIDAK ADALAH STRATEGI (EARLY WA
WARNING)
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LUAR SANA
AG
AGAR
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KA TAHU
TA
AHU
U BAHWA
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D

ari pengalaman mengabdi di KPPU
selama ini, jumlah laporan yang
masuk ke KPPU itu berbanding
lurus dengan situasi di KPPU itu
sendiri. Yang saya maksudkan
begini, ketika kita menangani kasus-kasus besar
seperti kartel, lalu mendapat perhatian media
dan masyarakat, maka jumlah aduan yang masuk
ke bagian pelaporan itu juga semakin meningkat.
Begitu juga saat kita mengalami situasi krisis,
ketika beberapa kejadian “besar” melanda kantor
kita ini, maka pelaporan atau aduan yang masuk
juga menurun.
Menangani kasus seperti kartel, atau sidak di
pagi-pagi buta, itu persoalan bagaimana kita
menangani komoditas pangan yang selama ini
tidak diperhatikan dengan baik oleh pemerintah.
Padahal, persoalan pangan itu menyangkut
mayoritas kehidupan masyarakat kita. Nah,
persoalannya, ketika kita usik mereka (pelaku
usaha pangan), ini artinya kita juga mengusik
para penguasa.
Karena mereka punya kekuasaan, mereka
memiliki segudang pendukung yang siap
menyerang balik KPPU ini. Mereka punya
uang, mereka punya kuasa, untuk menyerang
KPPU itu persoalan mudah. Tentunya mereka
bermain cantik. Ada yang dulu menggugat lewat
Mahkamah Konstitusi, ada yang mengirimkan
aduan ke istana, banyak sekali cara mereka
lakukan.

untuk bekerja menegakkan hukum persaingan
harus mulai hati-hati. KPPU ini saya rasa lembaga
super body. Karena merasa super body, kadang
koordinasi dan komunikasi kita dengan pihak lain
menjadi berkurang, karena merasa lebih tinggi
ketimbang yang lain.
Beberapa kasus atau persoalan koordinasi
informal bahkan kadang jauh lebih efektif
daripada komunikasi formal. Dulu kita sering
bangga Mahkamah Agung cukup berpihak dalam
menangani perkara kasasi. Padahal sekarang,
justru strategi pencegahan adalah metode baru
untuk menegakkan hukum persaingan.
Jadi, sekarang ini yang perlu diperbaiki adalah soal
komunikasi. Artinya, sebagai satu-satunya lembaga
yang menangani perkara hukum persaingan usaha
di Indonesia kita tidak bisa berdiri sendiri. KPPU
itu ada di Jakarta, kantor daerahnya hanya ada di
lima daerah; Surabaya, Makassar, Batam, Medan
dan Balikpapan. Dengan kekuatan yang tidak
seberapa ini tentunya masih sangat kurang untuk
melawan pelaku kartel. Jangan sampai KPPU
bekerja sendiri.
Pun demikian dengan ketidakpercayaan beberapa
pihak yang masih saja meneror KPPU. Ini harus
jadi cambuk untuk kita, supaya kita terus berbenah,
terus memperbaiki lembaga ini. Tanpa koordinasi,
tanpa komunikasi, jelas kita tidak bisa berburu
kartelis-kartelis di luar sana. []

Kejadian demi kejadian yang dialami KPPU
tahun 2016 ini ada banyak hikmahnya. Pertama,
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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 menghilangkan kartel ini,
KPPU bekerjasama dengan BPS
terkait dengan data pasar, PPATK, dan
Kepolisian Republik Indonesia jika
menyangkut teknis penyelidikan dan
penanganan perkara. []
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Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf secara simbolis menyematkan tanda ke pegawai baru
KPPU yang telah mengikuti pelatihan hukum persaingan usaha di Ardan Hotel,
Bandung, Jum’at, (16/12).
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KPPU - MAHKAMAH
AGUNG GELAR
LOKAKARYA
PERSAINGAN USAHA

KARENA
HAKIM
ADALAH
MANUSIA
PILIHAN

K

omisi
Pengawas
Persaingan
Usaha menggelar lokakarya untuk
meningkatkan
kapasitas hakim
pengadilan
negeri
se-Provinsi
Aceh dalam menangani perkara
persaingan usaha, yang berlangsung pada 26 – 28
Oktober 2016, di Banda Aceh. ”Pemberantasan
kartel membutuhkan peran serta dan dukungan
dari masyarakat, termasuk dari para hakim di

“... hakim sudah
seharusnya menguasai
ilmu hukum persaingan
usaha.”
M. Syarkawi Rauf,
Ketua KPPU

pengadilan
negeri.
Karenanya
KPPU
berupaya agar ilmu
hukum persaingan usaha ini bisa dikuasai dengan
baik oleh hakim,” papar Ketua KPPU, M. Syarkawi
Rauf saat memberikan sambutan di depan 40
hakim pengadilan negeri se-Provinci Aceh.
“Ketika KPPU memutuskan sebuah perkara,
lalu kemudian ada keberatan dari terlapor, maka
pengadilan negeri akan menjadi tempat pertama
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sebuah perkara persaingan usaha dimulai.
Fase terakhir adalah kasasi di Mahkamah
Agung. Maka dari itu hakim sudah seharusnya
menguasai ilmu hukum persaingan usaha,”
tutur Syarkawi.
Syarkawi menilai, saat ini kasus persaingan
usaha adalah kasus yang sedang berkembang di
Indonesia, termasuk di Aceh. Perkara terbesar
yang sedang banyak ditangani KPPU adalah
seputar persoalan komoditas pangan, melalui
modus kartel.
Berbeda dengan daerah lain yang melibatkan
perusahan-perusahan besar, kasus persaingan
usah di Aceh kebanyakan dilakukan oleh
kalangan kontraktor untuk memperoleh proyek
dari pemerintah daerah.
Lokakarya yang diikuti oleh sekitar 40
orang hakim di seluruh Provinsi Aceh ini,
KPPU memberikan pengetahuan atau cara
mengaplikasikan teknik-teknik investigasi
dengan memahami konstruksi atau modus
menangani perkara persaingan usaha dilengkapi
dengan dokumen-dokumen hukum terkait,
seperti memveriﬁkasi dokumen hasil perkara
yang telah ditangani KPPU sebelumnya. []
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KPU - UNIVERSITAS
PARAMADINA TEKEN MOU

KPPU DORONG
TATA KELOLA
PEMERINTAH
PUSAT DAN
DAERAH

K

PPU
menghadiri
Konferensi
Nasional dengan tema “Membangun
dan Memperkuat Integritas Tata
Kelola Pemerintahan dan Praktik
Bisnis yang Baik untuk Mewujudkan
Peradaban Nasional yang Berdaya Saing”,
diselenggarakan oleh Universitas Paramadina
Jakarta, (14/12). Turut dihadiri oleh Kepala Divisi
Humas KPK, Febri Diansyah, dan Kantor Staf
Presiden, Asep Rahman Fajar.

yang merujuk pada RPJM 3, sebesar 6-8% per
tahun, sehingga diharapkan pada tahun 2019 PDB
per kapita Indonesia bisa naik hingga sebesar USD
7.000”, tukasnya.

Syarkawi melanjutkan, untuk mewujudkan
bangsa yang berdaya saing sesuai RPJP 20052025, diperlukan sebuah kelembagaan ekonomi
dikembangkan dengan prinsip eﬁsien, efektif,
dan non-diskriminatif sehingga tercapai iklim
persaingan usaha yang sehat, meniadakan
Ketua KPPU, M. Syarkawi Rauf dalam
praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi
presentasinya
menegaskan
tata
kelola
pasar melalui penegakan persaingan usaha yang
persaingan usaha yang
sehat. ”Jaminan kepastian
kuat mempengaruhi daya
berusaha untuk mewujudkan
“Jaminan kepastian
saing manusia Indonesia
perlindungan
konsumen
berusaha untuk
seutuhnya. Tata kelola
dan persaingan usaha secara
mewujudkan
pemerintahan
yang
di
sehat juga diperlukan untuk
perlindungan konsumen
dalamnya terdapat pokok
menumbuhkan daya saing”,
persaingan usaha, sesuai
tambahnya.
dan persaingan usaha
yang tertuang UU No.5
secara sehat juga
Tahun 1999, mempengaruhi
Dalam mewujudkan persaingan
diperlukan untuk
eﬁsiensi berkeadilan dan
usaha yang berdaya saing,
menumbuhkan daya
kesempatan
berusaha
eﬁsiensi
yang
berkeadilan
yang sama. “Persaingan
saing”.
berbanding
lurus
dengan
usaha di Indonesia sangat
produktivitas. Di mana eﬁsiensi
mempengaruhi roadmap M. Syarkawi Rauf,
dalam penggunaan sumber
ekonomi bangsa, di mana
daya dapat menumbuhkan inovasi pada
Ketua KPPU
sejak 2005 hingga sekarang,
pengembangan usaha.[]
tercatat pertumbuhan PDB
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KPPU LUNCURKAN PROGRAM
KEPATUHAN UU PERSAINGAN

UNTUK IKLIM
USAHA YANG
LEBIH BAIK

L

iberalisasi kebijakan ekonomi di daftar negatif investasi (DNI). Di dalam paket ini,
Indonesia perlu direspons secara termuat ketentuan investasi untuk bidang-bidang
positif. Ketua KPPU, M. Syarkawi Rauf, usaha yang mulai dibuka untuk investor asing
menilai liberalisasi ekonomi yang ada dengan jumlah kepemilikan atau saham hingga
p a d a
mencapai 100 persen.
paket
kebijakan
pemerintah adalah
“Liberalisasi yang banyak Ia tambahkan, liberalisasi investasi
salah satu cara
asing ini sebenarnya adalah hal yang
dijadikan bahan diskusi
untuk menciptakan
biasa di dalam sebuah perekonomian.
dan menjadi pro-kontra
iklim
persaingan
Namun, tetap harus dilihat lagi bahwa
ini harusnya dilihat
usaha yang sehat.
kepentingan nasional adalah segalasebagai strategi politik
galanya.
“Syarkawi menilai,
ekonomi pemerintah
persaingan
yang
“Liberalisasi yang banyak dijadikan
untuk meningkatkan
sehat itu sangat
bahan diskusi dan menjadi pro-kontra
ekonomi nasional”.
d i b u t u h k a n
ini harusnya dilihat sebagai strategi
dalam
frame
politik ekonomi pemerintah untuk
bisnis. Bukankah M. Syarkawi Rauf,
meningkatkan ekonomi nasional.
persaingan sehat Ketua KPPU
Negara-negara lain juga sudah menerapkannya.
itu hilirnya akan
Jadi, sudah bukan eranya lagi menperdebatkan
menciptakan
soal keberpihakan terhadap asing atau tidak,”
perusahaan yang sehat juga? Hasil akhirnya, yang ujarnya.
untung adalah seluruh masyarakat Indonesia,”
katanya saat membuka Seminar Nasional bertajuk Peluncuran program kepatuhan ini sendiri juga
Global Outlook on Competition Policy and Law dihadiri oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto
2017 dan Peluncuran Program Kepatuhan UU Lukita, Ekonom Faisal Basri dan Soy Pardede,
No.5 Tahun 1999 pada Kamis, 15 Desember 2017.
Komisaris JFTC Hideo Makuta, Perwakilan JFTC
Junichi Yanagita, Perwakilan JICA Nakasato
Syarkawi menilai bahwa paket kebijakan sepuluh Kazuhira dan perwakilan Kedutaan Besar Jepang
di era Jokowi-JK ini berisi perubahan tentang untuk Indonesia Kenji Ishihara.[]
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KPPU GELAR LOKAKARYA HUKUM
PERSAINGAN USAHA

HAKIM
ADALAH
PENJAGA
PERADABAN

H

akim adalah penjaga peradaban. Jika hakimnya
rusak, maka rusak jugalah peradaban ini. Demikian
yang disampaikan Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf
saat membuka secara resmi Lokakarya Hukum
Persaingan Usaha Hakim Pengadilan Negeri seNusa Tenggara Barat (NTB) di Hotel Santosa Villas dan Resort
Lombok Senggigi, Rabu (9/11).

“Menjadi hakim itu harus
tahu segala hal, terutama
hukum dalam persaingan
usaha sehingga tau mana
yang salah dan benar”
Sultoni Mohdally,
Ketua Kamar Perdata
Mahkamah Agung RI

Menurut Syarkawi, meskipun saat ini beberapa
putusan kalah di Pengadilan Negeri atau Mahkamah
Agung, jika dikalkulasi secara penuh, KPPU lebih
banyak menang dibandingkan kalah. Harus diingat
bahwa masih banyak lembaga peradilan yang belum
sepenuhnya memahami secara penuh penegakan
hukum UU No, 5 Tahun 1999. Inilah yang kemudian
menjadi dasar pelaksanaan lokakarya hakim ini.

Sementara itu, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, Soltoni
Mohdally, dalam sambutannya, menyatakan sangat mendukung
penuh kegiatan ini. Karena, selain menjembatani pihak KPPU,
ada hal positif dalam kegiatan ini yakni dapat berdiskusi lepas
sekaligus memberikan ilmu kepada para hakim di NTB.
“Mempelajari UU No. 5 Tahun 1999 ini tidaklah menjadi sebuah
kerugian. Menjadi hakim itu harus tahu segala hal, terutama
hukum dalam persaingan usaha sehingga tau mana yang salah dan
benar,” ujar Soltoni.
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MENJADI BESAR ITU WAJAR

S

etelah
melalui
serangkaian
proses penilaian, KPPU akhirnya
merampungkan
proses
penilaian
terhadap
pemberitahuan
akuisisi
Talisman Energy Inc. oleh Repsol Energy
Reources Canada Inc. pada Selasa, (1/11).
Dari penilaian tersebut, KPPU menilai bahwa
aksi Repsol Energy Resources Canada dalam
mengakuisisi Talisman Energy ini tidak
mengakibatkan praktik monopoli dan/atau
persaingan usaha tidak sehat.
Repsol Energy Resources Canada Inc dan Talisman
Energy Inc sendiri merupakan pelaku usaha
yang berkedudukan di Kanada. Repsol Energy
Resources Canada Inc adalah anak perusahaan
Repsol S.A yang berkedudukan di Spanyol dan
Talisman Energy Inc melakukan kegiatan usaha
di Indonesia baik secara langsung maupun tidak
langsung.

pemberitahuan kepada KPPU, karena nilai aset
dan nilai penjualan gabungan hasil akuisisi
memenuhi ketentuan PP No. 57 tahun 2010.
Dari penilaian yang dilakukan KPPU sejak Juni
2016, menunjukkan bahwa Talisman Energy
melakukan usaha hulu minyak dan gas bumi di
Indonesia. Sedangkan, Repsol Energy Resources
Canada Inc. memiliki usaha hulu dan hilir di
Indonesia.
Dalam keterangannya dengan Redaksi Kompetisi,
Ketua KPPU. M. Syarkawi Rauf memuji aksi
lapor yang dilakukan dalam proses akuisisi ini. Ia
berharap agar langkah serupa juga diikuti pelaku
bisnis yang ingin mengembangkan laku usahanya.
“Saya berikan apresiasi bagi perusahaan yang
melaporkan aksi akuisisinya. Namun, persetujuan
akuisisi yang dikeluarkan KPPU ini tidak
menutup kewenangan KPPU untuk melakukan
proses hukum jika suatu saat nanti ternyata ada
pelanggaran,” tegas Syarkawi. []

Sesuai UU No. 5 Tahun 1999, Repsol Energy
Resources
Canada
wajib
melakukan
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PENEGAKAN HUKUM

TERKAIT INDIHOME, KPPU TINGKATKAN
KE TAHAP PEMERIKSAAN

NIAT BELI SATU,
(DIPAKSA) BELI TIGA

B

eberapa kali sambungan langsung
ng
Halo Humas KPPU berdering.
Dan beberapa kali itu juga
aduan tentang IndiHome
masuk. Mereka yang mengadu
ini
menumpahkan
kekesalan
dan
kejengkelannya akibat layanan Triple Play
IndiHome.
Seperti diketahui, jika pelanggan ingin
memakai layanan besutan PT Telekomunikasi
Indonesia Tbk (Telkom) ini, maka ia harus
menggunakan paket gabungan TV kabel, telepon
rumah dan akses internet.
Paket bundling yang diluncurkan Telkom ini
merupakan paket internet dan pemasangan
nomor telepon bagi konsumen yang belum
memiliki telepon. Namun, ternyata hal ini justru
memberikan dampak bagi pengguna yang telah
memiliki sambungan telepon.
Rupanya, Telkom ikut memutus sambungan nomor
telepon pada beberapa pelanggan lama ketika
tak lagi ingin berlangganan IndiHome. Padahal,
pelanggan lama ini sudah tak menggunakan paket
bundling dan sudah menggunakan nomor telepon
tersebut sejak lama.
Menurut Ketua KPPU, M. Syarkawi Rauf, saat
ini perkara IndiHome ini sudah masuk ke tahap
penyelidikan. Terdapat dua indikasi yang sedang
digali oleh tim investigator KPPU.
Pertama, adalah dugaan praktik product tying.
Artinya, menjual satu produk atau layanan
sebagai tambahan wajib untuk pembelian suatu
produk atau jasa yang berbeda. Lalu kedua,
penyalahgunaan posisi dominan Telkom yang saat
ini menguasai pasar jasa ﬁxed line (PSTN).

Sementara itu, petisi online yang dilayangkan
untuk Telkom dan Menkominfo Rudiantara terus
meramaikan laman Change.org. Telkom dianggap
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tidak melakukan komunikasi yang baik kepada
para konsumennya.
Memang, sejatinya laku bisnis adalah menciptakan
value, dan value tersebut ditawarkan ke pasar.
Value itu sendiri bisa berupa barang ataupun jasa.
Sebuah laku bisnis akan langgeng jika value yang
ditawarkan tadi sesuai dengan permintaan pasar.
Dan, value itu bersifat dinamis, artinya tidak
akan sama di setiap waktu berjalan. Karena itulah
laku bisnis harus terus mengalami inovasi dalam
kurun waktu tertentu, dengan tujuan produk atau
jasanya tadi menjadi lebih baik.
Namun, sekali lagi, value yang dicipatkan
dalam laku bisnis harus juga mendengarkan
apa yang terjadi di pasar. Jika fokus value saja
tanpa memikirkan keluhan pasar, siap-siap saja
pelanggan berhamburan. []

PENEGAKAN HUKUM

TENDER CURANG, KPPU HUKUM PELAKU USAHA

republika.co.id

AGAR TENDER BEBAS DARI
PERILAKU CURANG

M

enegakkan hukum persaingan
usaha bukanlah perkara mudah.
Jalan panjang nan terjal harus
dihadapi tim investigator KPPU
untuk
menyelidiki
modus
curang pelaku bisnis yang saat ini semakin pintar
mengelabui peraturan. Dalam hal ini, tender
adalah sasaran empuk untuk meraup keuntungan.
Ironisnya, perilaku curang ini justru difasilitasi
pejabat pengadaan yang berkolaborasi dengan
peserta tender.
Karena itulah, pada Selasa (4/10), tanpa ragu dan
dengan tegas Majelis Komisi menjatuhkan denda
kepada 4 pelaku usaha yang terlibat dalam tender
perbaikan jalan Pesut pada Satker Dinas Bina
Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun Anggaran 2015.
Majelis Komisi yang diketuai oleh Wakil Ketua
KPPU, R. Kurnia Sya’ranie, dibeberkan beragam
fakta persidangan. Terdapat persekongkolan
horizontal berupa kerja sama antara PT Aset
Prima Tama , PT Budi Bakti Prima, PT Bangun
Cipta Kontraktor dan PT Karunia Wahananusa.

Temuannya adalah adanya kesamaan narasi/
uraian/redaksional dan kesalahan penulisan
dokumen penawaran para terlapor, kesamaan
harga satuan dan/atau jumlah harga pada beberapa
bagian dokumen penawaran para terlapor.
Lebih lanjut, Majelis Komisi menilai telah terjadi
persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh lima
terlapor, yakni melalui fasilitasi persekongkolan
horizontal dengan melakukan kelalaian karena
tidak memeriksa seluruh dokumen penawaran
peserta tender sehingga tidak mengetahui adanya
kesamaan dalam dokumen penawaran peserta
tender yang merupakan indikasi terjadinya
persaingan usaha tidak sehat.
Putusan akhirnya adalah, Majelis Komisi
menjatuhkan denda senilai Rp 4.198.678.194,kepada empat terlapor yang harus disetor ke
kas negara sebagai setoran pendapatan denda
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan
Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui
bank Pemerintah dengan kode penerimaan
423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang
Persaingan Usaha.[]
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KPPU GELAR SIDANG PUTUSAN KARTEL AYAM

KEMBALIKAN KEJAYAAN PETERNAK!

HARIAN NASIONAL | Yosep Arkian

A

swin
Pulungan,
Sekretaris
Presidium Perhimpunan Peternak
Unggas Indonesia (PPUI) pernah
mengatakan bahwa UU tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan
sama sekali tidak memberikan ruang bagi peternak
rakyat. Lebih ekstrimnya, Aswin mengusulkan
agar UU tersebut dicabut saja.
Serupa dengan pendapat Aswin, KPPU yang
sedang memeriksa 12 pelaku usaha yang terlibat
dalam dugaan kartel apkir dini ayam parent stock
(PS), pada akhirnya menggelar sidang putusan
pada Kamis, (13/10). Dalam putusannya, KPPU
memutuskan 11 dari 12 perusahaan terbukti
melanggar UU No. 5 Tahun 1999.
Ketua Majelis Komisi, Kamser Lumbanradja
menyatakan bahwa 12 perusahaan terbukti
bersepakat melakukan apkir dini induk ayam
(parent stock) pada 14 September 2015. Ditambah,
kesepakatan ini dicapai setelah serangkaian
pertemuan yang dilakukan sejak 25 Februari 2015.
Apkir dini induk ayam yang dilakukan para pelaku
usaha ini secara langsung merugikan peternak
ayam skala kecil karena harga bibit ayam menjadi
mahal. Namun, secara tidak langsung juga
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merugikan konsumen karena harga daging ayam
di pasaran turut terkerek naik.
Rinciannya, pada Agustus 2015, harga bibit ayam
tak lebih dari Rp 4.200 per ekor. Namun setelah
apkir dini 2 juta ekor induk ayam pada Oktober
2015, harga bibit ayam di tangan peternak menjadi
Rp 4.500-6.000 per ekor. Dengan demikian,
total kerugian peternak dari selisih itu mencapai
kisaran Rp 224 miliar.
Kamser menuturkan, perhitungan denda
dilakukan dengan dasar 10 persen dari turn over
pelaku usaha pada tahun berjalan. PT Charoen
Pokphand Indonesia Tbk dan PT Japfa Comfeed
Indonesia Tbk dikenai denda maksimal karena
10 persen dari nilai turn overnya lebih tinggi
dari denda maksimal dari pelanggaran pasal 11
Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yakni Rp 25
miliar.
Sementara, terlapor 8 yakni PT Ekspravet
Nasuba tidak dikenai hukuman denda meski
diputus bersalah. Sebab, meski turut bersepakat
dengan pengusaha lain, namun apkir dini telah
dilakukannya jauh sebelum pertemuan pada 14
September 2015. []
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KPPU KELUARKAN REKOMENDASI UNTUK SKK MIGAS

KPPU HUKUM HUSKY-CNOOC &
PT COSL INDO

K

PPU meminta agar Satuan Kerja
Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK
Migas)
untuk
mengevaluasi
aturan tender tentang hubungan
kepemilikan sahan antara penyedia barang atau
jasa dengan pengguna dalam proses tender yang
sama.

Bukti sekongkol bisa dilihat dengan adanya aﬁliasi
antara PT Cos Indo dengan Husky-CNOOC
Madura Limited, dimana Husky-CNOOC Madura
Limited mengundang PT ENSCO Sarida Offshore
sebagai peserta formalitas serta membuat
persyaratan Drill Pipe yang tidak lazim. Sementara
itu PT Cos Indo tidak memenuhi persyaratan
personil, dan adanya post-bidding.

Selain mengeluarkan rekomendasi ke SKK Migas,
pembacaan putusan yang dipimpin oleh Ketua
KPPU M. Syarkawi Rauf, Senin, (14/12), sebagai
Ketua Majelis, KPPU akhirnya menetapkan
denda senilai 12,8 miliar kepada Husky-CNOOC
Madura Limited. Putusan serupa juga dikeluarkan
KPPU terhadap PT Cosl Indo karena melakukan
persekongkolan tender pengadaan jasa jack-up
drilling service. Denda yang dikenakan terhadap
PT Cosl Indo adalah senilai 11,6 miliar.

Majelis Komisi juga meminta agar SKK Migas
mengevaluasi aturan tender terkait persyaratan
Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
Tujuannya adalah agar tidak sebatas pernyataan
kesanggupan semata. Namun melingkupi metode,
strategi dan komponen kegiatan secara detail
sehingga nantinya benar-benar akan dipenuhi
sesuai rencana kegiatan/project.[]
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KPPU - KPK PERKUAT KERJA SAMA

KPPU – KPK SIAP BIDIK PELAKU
USAHA NAKAL

D

alam pemberantasan kartel, KPPU
meyakini tidak bisa berjalan
sendirian. Dibutuhkan sinergi dan
kerjasama dengan semua pihak agar
upaya itu menyentuh banyak lini.
Di dalam dunia usaha, dimana para pengusaha
kerap terlibat dalam sejumlah kejahatan korupsi,
maka KPPU-KPK siap bersinergi untuk membidik
pelaku usaha nakal ini.
Seteleh pada 2014 lalu meneken MoU dengan
KPK, Selasa, (20/12), Ketua KPPU M. Syarkawi
Rauf langsung mengikuti rapat koordinasi dengan
pimpinan KPK. Bersama Anggota KPPU Saidah
Sakwan dan Sukarmi, KPPU diterima langsung
oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK
Laode M. Syarif, Saut Situmorang, dan Alexander
Marwata.

Dalam pertemuan terbatas tersebut, Laode
menuturkan akan terus memperkuat MoU
yang telah dijalin sedari 2014, “Realisasi joint
investigation KPK-KPPU menjadi titik penting
dalam kerjasama KPK dan KPPU, selain itu
pertukaran data juga penting dalam proses
penyelidikan maupun penyidikan, jadi KPK dan
KPPU akan semakin mempererat kerjasama
dalam pertukaran informasi ini, poin terakhir
adalah bagaimana KPK mendukung penuh proses
penguatan kelembagaan KPPU”, jelas Laode.
Sementara itu Syarkawi menuturkan bahwa
KPK harus segera gerak cepat untuk menangani
persoalan korupsi dengan modus kartel. KPK juga
harus segera bertindak pasca terbitnya Peraturan
Mahkamah Agung (Perma) No.13 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh
Korporasi. []
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Karena Kampus akan Mencetak
Pelaku Usaha yang Jujur

K

artel adalah masalah
bersama, maka dari itu
pemberantasannya
juga
tidak
bisa
dilakukan sendirian
oleh KPPU. Dalam konteks
inilah, KPPU selalu menjalin
sinergi
untuk
mencari
dukungan
pemberantasan
kartel di berbagai pelosok
negeri. Salah satu caranya, terus
mengkampanyekan
program
antikartel ini ke anak-anak
muda, yaitu kampus.
Mengapa anak muda menjadi
sasaran strategi kampanye
KPPU? Karena kelak, para
anak muda inilah yang akan
meneruskan laku bisnis di dalam
dan luar negeri. Jika kampus
tidak mendidik mahasiswanya
dengan ilmu yang seimbang
dan mengikuti perkembangan
zaman, tidak bisa dibayangkan
apa jadinya mereka nanti.
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Dari sanalah kemudian, Kamis,
(16/12), KPPU menggandeng
Kemenristekdikti untuk diajak bekerja sama dalam mengkampanyekan Indonesia bersih
dari perilaku kartel. Adanya
kerja sama ini berarti turut
melengkapi beberapa kerja sama
yang sebelumnya telah dilakukan KPPU dengan beberapa
kampus lain di tanah air.
Anggota Komisioner KPPU,
M. Nawir Messi menyebutkan,
bahwa satu masalah yang
dihadapi oleh KPPU dalam
jangka menengah dan panjang
adalah SDM. Kurangnya SDM
yang memahami persoalan
persaingan usaha menjadi fokus
KPPU tahun depan. Untuk hal
itu, KPPU menjalin kerja sama
dengan Kemenristekdikti.
Kerjasama KPPU Kemenristekdikti sudah diresmikan dalam

bentuk Memorandum of Understanding (MoU) yang digelar
beberapa waktu lalu. Melalui
kolaborasi itu, Nawir Messi berharap agar ilmu persaingan usaha bisa menjadi salah satu program studi di fakultas hukum,
mengingatkompleksitasnya perkara persaingan usaha
Saat ini, lanjutnya, program studi
persaingan usaha hanya tersedia
di Universitas Indonesia (UI).
Sementara universitas lainnya
baru menyediakan mata kuliah
persaingan usaha dan menjadi
bagian dari mata kuliah Etika
Bisnis, bukan tersendiri. Dengan
dilakukannya kerja sama dengan
Kemenristekdikti,
KPPU
menargetkan sebanyak 30-40
Perguruan Tinggi (PT) mengajar
mata kuliah persaingan usaha,
dan minimum sebanyak 10-15
PT yang memiliki Prodi Hukum
dan Kebijakan Persaingan. []
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Satu Suara Membangun Harmoni

S

iang, selepas azan
Dzuhur,
Menteri
Pertanian
Amran
Sulaiman mendatangi
KPPU, Selasa, (6/12).
Bersama beberapa pejabat
Kementan, Amran dan Ketua
KPPU M. Syarkawi Rauf akan
mendeklarasikan pengawasan
industri ayam ras agar sesuai
dengan prinsip persaingan
usaha yang sehat.
Dalam
kesempatan
ini,
Amran
menyampaikan
informasi
tentang
revisi
terhadap Peraturan Menteri
Pertanian No. 26/Permentan/
PK.230/5/2016. Revisi terhadap
beleid yang baru berlaku
beberapa bulan ini dilakukan
setelah KPPU memberikan
masukan. Dalam masukannya,

KPPU meminta agar pengaturan
penyediaan, peredaran dan
pengawasan ayam ras memiliki
dasar hukum sesuai UU yang
lebih tinggi. KPPU juga meminta
agar beleid yang diterbitkan
tidak mengarah pada persaingan
usaha yang tidak sehat.
Sementara
itu,
Syarkawi
menyebutkan bahwa revisi
Permentan ini adalah langkah
bijak yang telah diambil pihak
Kementan. Ia menyerukan
agar langkah yang dilakukan
Kementan ini nantinya juga
akan
diikuti
kementeriakementerian lain.

dapat membenahi kegagalan
pasar. Jadi, langkah revisi yang
dilakukan Kementan ini sangat
tepat, pantas diapresiasi,” ujar
Syarkawi.
Menurut
Syarkawi,
dalam
perspektif UU No. 5 Tahun
1999, terdapat pengecualian
terhadap
perbuatan
atau
perjanjian
yang
dilakukan
untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, KPPU telah
memberikan masukan kepada
Kementan agar seluruh pengaturan ayam ras memiliki dasar
hukum sesuai dengan UU yang
lebih tinggi. []

“Peran
negara
melalui
instrument kebijakan yang tidak
bertentangan dengan peraturan
perundangan yang berlaku
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KLinik konsultasi

Javatesis.com

PESERTA
TENDER
BERMASALAH?

PERTANYAAN
Saat proses tender pengadaan barang
dan jasa tengah berlangsung, direktur
salah satu perusahaan yang mengikuti
lelang ternyata terjerat perkara tindak
pidana penipuan dan informasinya sudah
tersebar luas ke publik. Lalu, bagaimana
status kepesertaannya di lelang yang
telah perusahaan tersebut ikuti?
Apakah panitia bisa menggugurkan
kepesertaannya? –NSA-
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JAWABAN
Ketika terdapat direktur/pimpinan
perusahaan yang mengikuti lelang dan diduga
terjerat tindak pidana penipuan, sementara
itu proses lelang masih berjalan, maka
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Hal yang pertama, benar-benar harus
dipastikan apakah yang diduga merupakan
pimpinan perusahaan yang itu bertindak
atas nama perusahaan yang mengikuti lelang
tersebut. Untuk diketahui, sebelum proses
pelelangan, peserta pelelangan harus sudah
menandatangani surat pernyataan tidak
sedang dalam menjalani sanksi pidana.
Lalu kedua, status hukum yang bersangkutan.
Jika belum putusan hukum yang berkekuatan
tetap (Inkracht), maka penawaran perusahaan
yang bersangkutan tidak gugur.
Jadi, penawaran peserta lelang bisa
digugurkan apabila dalam kurun waktu lelang
tersebut, pimpinan yang bertindak atas nama
badan usaha peserta lelang sedang menjalani
sanksi pidana (tentunya sudah ada putusan
yang berkekuatan hukum tetap).[]

KLinik merger

POSITIF - NEGATIF
MERGER PERUSAHAAN
Selanjutnya, KPPU akan melakukan analisis
yang akan menjadi rekomendasi bagi
perusahaan yang akan melakukan merger.
Dari sini, dampak negatif
penggabunganperusahaan akan
bisa diketahui lebih awal. KPPU
bisa melihat apakah proses merger
tersebut bisamenyebabkan penguasaan
pasar yang kuat, kolusif atau
bahkanmungkinpenyalahgunaan posisi
dominan. Jika menemukan indikasi ini,
KPPU akanberlanjut keanalisis menyeluruh
dengan melihatbeberapa hal seperti
perubahan strukturpasar dan perilaku pasar.

PERTANYAAN
Sekarang ini saya sedang fokus
melakukan riset tentang dampak
merger terhadap sebuahperusahaan.
Seperti diketahui, penggabungan dua
perusahaan atau lebih sudah lazim
terjadi di dunia bisnis/usaha. Prosesnya
pun tidaksemudah seperti yang banyak
orang lihat. Tentu ada sisi positif dan
negatifnya. Nah, menurut KPPU, apa
saja dampak paling konkrit bagi sebuah
perusahaan yang mengalami sebuah
penggabungan perusahaan? –DM-

JAWABAN
Berlandaskan UU No. 5 Tahun1999,
proses merger di Indonesia harus
mendapatkan “restu” dari KPPU
terlebih dahulu. Di UU tersebut, secara
jelas disebutkan bahwa perusahaan
wajib melapor setelah melakukan
penggabungan perusahaan (post/
mandatory). Memang, idealnya merger
dilaporkan/dikonsultasikan sebelum
penggabunganperusahaan dimulai.
Kenapa? Supaya KPPU bisa mengetahui
dengan jelas apa dampak konkrit dari
penggabungan perusahaan tersebut.

Salah satu dampak positif dari merger
adalah bisa dicapainya eﬁsiensi perusahaan.
Kenapa demikian? Misalnya, ada
perusahaan mau kolaps, kemudian ada
perusahaan yang mencoba menjajaki
kemungkinan menjadi besar bersama
melalui merger.
Harus diakui, UU No. 5 Tahun 1999
masihmenganut rezim post merger,
yang artinya ini bukan proses yang ideal
dalampenggabungan perusahaan. Idealnya,
rezim yang digunakana dalah rezim pre
merger. Artinya, sebelum penggabungan
terjadi, terlebih dahulu perusahaan
melaporkan penggabungan, kemudian
KPPU melakukan analisis.
Oleh karena, saat ini KPPU sedang bekerja
keras mendorong perubahan terhadap UU
No. 5 Tahun 1999. Jika proses perubahan
ini disetujui pemerintah, ini akan menjadi
angina segar bagi dinamika berbisnis di
tanah air. []
Bagi para pembaca yang ingin
menyampaikan pertanyaan seputar hukum
persaingan usaha, bisa dikirimkan melalui
surel: infokom@kppu.go.id
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POJOK JUANDA 36

Kartelis-Kartelis
nan Korup
Secara
Secara
Seca
ra etimologis
eeti
ti
kata korupsi berasal
kata
Latin, yaitu corruptus.
dari
da
ri k
ka
a
Artinya
Arti
Ar
tiny
ny tindakan yang merusak
menghancurkan.
Ketika
atau
at
au
disematkan
sebagai kata benda,
dise
di
sem
m
korupsi
memiliki arti sesuatu
kor
ko
r
yang
yan
ya
n telah hancur, patah.
Lalu
La kemudian di ranah moral,
korupsi
diartikan
sebagai
ko
sesuatu
yang merusak moral
se
atau
at mencerminkan kerusakan
moral.
Perilaku korup adalah
mo
tindakan
yang menjauh dari
tin
ti
n
yang
yan
ya
n baik.
wacana ekonomi, cabang
Di dalam
daa
d
ilmu
biasa KPPU gunakan,
ilmu yang
y
maka
adalah pengangkangan
maka korupsi
ko
k
o
terhadap
terh
te
rhad
adap
ap aturan yang berlaku. Sebut
saja
saja bermain
ber
b
erma
main
in dengan suap dalam tender,
memonopoli
industri tertentu atau
memo
me
mono
nopo
poli
li sektor
ssek
ek
menaikkan
mena
me
naik
ikka
kan
n harga
harg
ha
rgaa komoditas pangan.
Kartelis nan korup sudah begitu sistemik
memainkan
tangan-tangan
kotornya.
Kehadiran KPPU dan KPK seakan tidak
membuat mereka ketakutan. Justru, kartelis
malah semakin mencari celah, berinovasi
bagaimana mensiasati hukum yang berlaku.
Lebih ironis lagi, kartelis nan korup ini
menganggap bahwa perilaku bisnis culasnya
ini adalah bagian dari gaya hidup. Coba lihat
saja wajah para kartelis nan korup tadi ketika di
depan layar kamera. Mereka justru tersenyum,
seakan apa yang telah mereka lakukan adalah
hal yang lumrah, biasa.
Lalu sekarang, 2016, sekalipun kerja keras
telah dilakukan KPPU dan seluruh jajarannya,
masih saja kartelis nan korup tadi berkeliaran
mengeroyok mencari untung dengan segala
cara. Tahun 2017 di depan mata. Tidak ada
waktu untuk leha-leha. Kerja, kerja dan kerja! []
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