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SALAM REDAKSI
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang
paling mampu bertahan dalam gejolak ekonomi
dunia yang tengah diliputi depresi dan perlambatan
pertumbuhan ekonomi. Hasil penilaian International
Monetary Fund (IMF), sejak 2016 Indonesia telah
mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi diantara
negara-negara berkembang yaitu mencapai level 5%.
Salah satu penyokong pencapaian tersebut adalah
karena banyaknya unit bisnis dengan skala Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),
kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional
cukup besar yaitu mencapai 61.41 persen, dengan
jumlah UMKM hampir 59 juta unit. Banyaknya
UMKM yang tumbuh dan berkembang di Indonesia,
dinilai sangat membantu mengatrol ekonomi
Indonesia tidak terjun bebas. Bank Indonesia
menyebutkan bahwa kontribusi UMKM mencapai
hingga Rp 850 triliun per tahun terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB), suatu nilai yang signifikan
yg tidak dapat dianggap remeh.
Namun demikian tidak sedikit UMKM yang
gulung tikar karena merugi akibat beberapa hal yang
sebenarnya tidak substansif. Misalnya, perjanjian
kemitraan yang tidak sesuai dengan kaidah atau
bahkan melanggar Undang-undang atau peraturan
dalam bermitra. Hal tersebut sungguh disayangkan,
oleh sebab itu diperlukan pengawasan yang
menyeluruh terhadap perjanjian kemitraan yang
tentunya harus melibatkan seluruh stakeholder.
Sejak disahkannya Undang-undang No.20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah, dan PP No.17 Tahun 2013 tentang
Kemitraan, KPPU diberikan amanat untuk
mengawasi kemitraan, diharapkan ke depan
dengan adanya pengawasan ini maka UMKM dapat
melakukan kegiatan bermitra dengan lebih baik lagi.
Dengan Kemitraan yang sehat maka pertumbuhan
ekonomi nasional yang tinggi bukan tidak mungkin
dapat tercapai.
Kemitraan Sehat, Ekonomi Kerakyatan Hebat.

@CNNIDdaily
Sejak dibentuk tahun 2000 lalu, @KPPU
sudah banyak menangani kasus besar
terkait persaingan usaha tidak
sehat. #CNNIDAfter10
CNBC Indonesia @cnbcindonesia
Grab dan @Uber mengumumkan
merger bisnis di kawasan Asia
Tenggara termasuk di Indonesia. @
KPPU mengingatkan agar @GrabID
memberi notiﬁkasi selambatnya 30
hari kerja setelah transaksi berlaku
efektif secara yuridis. #CNBCIndonesia
#BeyondBusiness
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MENGAWAL
TUGAS BARU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Pada tahun 2016, KPPU secara khusus
telah mendapat tugas baru dalam pengawas
kemitraan. Tugas baru ini tertuang pada
Undang-undang No.20 Tahun 2008 pada
pasal 36 ayat (2), yang menjelaskan bahwa
“Pelaksanaan kemitraan diawasi secara
tertib dan teratur oleh lembaga yang
dibentuk dan bertugas untuk mengawasi
persaingan usaha sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.” Aturan
ini juga dikuatkan dengan Peraturan KPPU
No.1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Pengawasan Kemitraan
Di tahun 2017 pula lah, KPPU mulai
berjuang dalam menegakkan pengawasan
kemitraan. Hal ini diimplementasikan
dengan membentuk sebuah direktorat
baru, Direktorat Pengawasan Kemitraan,
yang tugas utamanya adalah melakukan
koordinasi terkait Advokasi Kemitraan

UMKM & Besar, Pemantauan dan Penelitian
Kemitraan, Pelaksanaan Kerjasama dengan
pemangku kebijakan, Pengelolaan Data
dan/atau Informasi tentang UMKM dan
Besar, dan Evaluasi dan Pengembangan
SOP.
KPPU tentunya tidak berjalan
sendiri. Dia bekerja sama dengan banyak
instansi dan kementerian teknis, terkait
dengan pola kemitraan yang dilaksanakan.
Bidikan bidang usaha yang diawasi KPPU
adalah seperti perdagangan, peternakan,
perkebunan, pengolahan/manufaktur, dan
subkontrak.
Dan jika ada hubungan kemitraan
yang menyalahi ketentuan Undang-undang,
KPPU telah memiliki payung hukum berupa
Peraturan KPPU No.1 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Penanganan Perkara Kemitraan.
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MEMPERKUAT
JARINGAN KERJA SAMA

L

agi, KPPU menambah deretan
jaringan kerja sama bersama
pemerintah daerah dan provinsi.
Kali ini, pada tanggal 19 Januari
2018, dihadiri langsung oleh Gubernur
Sulawesi Barat Ali Baal Masdar dan
Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf, Nota
Kesepahaman Bersama diteken, dengan
tujuan utama proses implementasi Undangundang No.5 Tahun 1999 di wilayah
Sumatera Barat.
Kerja sama yang dibangun dalam
rangka simbiosis antara KPPU dengan
Pemerintahan Sulawesi Barat ini, adalah
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guna mendukung proses membangun
Sulawesi Barat melalui pengawasan
persaingan usaha dan berjalannya sistem
perekonomian di wilayah ini.
Nantinya, KPPU dan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat, akan bergandengan
tangan dalam menyusun peraturan agar
tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang
termaktub pada Undang-undang Persaingan
Usaha. KPPU pun ke depannya akan terus
memberi dukungan dalam pembangunan
masyarakat Sulawesi Barat, salah satunya
melalui program pengawasan kemitraan
dan pengembangan UMKM lokal. []

MENJADI BAGIAN
REVOLUSI DIGITAL

K

PPU menjadi salah satu
pembicara yang memaparkan
pentingnya isu persaingan
usaha dalam sebuah revolusi
digital, pada Konvensi Nasional Media
Massa di Padang, pada 8 Februari 2018.
Selain Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf, CEO
Viva Group Anindya Bakrie, Owner Jawa
Pos Dahlan Iskan, dan Direktur Eksekutif
Media The Nielsen Company Indonesia
Hellen Katherina, juga turut hadir pada
konvensi ini.
Pada kesempatan yang diberikan, isu
persaingan usaha media pascarevolusi digital
diangkat. Perkembangan teknologi digital
acap kali dinilai sangat cepat, arus informasi
berputar dengan cepat, baik media massa
maupun media sosial. Pertumbuhan pers
juga tidak lepas dari pertumbuhan teknologi
digital. Pers dengan etika jurnalistik yang

baik, akan membawa pertumbuhan bangsa
yang baik pula.
Dengan pemanfaatan platform digital,
pers tetap harus berada pada koridor
persaingan usaha yang sehat. Hal ini
tentunya menjadi tantangan tersendiri. Di
mana roda bisnis media massa juga harus
berjalan, namun tidak melanggar Undangundang yang ada.
Dunia digital juga mendorong pelaku
usaha industri media untuk lebih kreatif.
Inovasi pada industri ini diharapkan dapat
ikut memajukan bangsa. Dan lagi, KPPU
mengingatkan pelaku usaha industri media
untuk tetap berjalan sesuai fungsinya, dalam
penyebaran informasi kepada masyarakat,
serta mengetahui perannya untuk tidak
memecah belah masyarakat dengan
pelanggaran kode etik dan pelanggaran
persaingan usaha.[]
EDISI 60 | 2018
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MEMASTIKAN
STOK BERAS MELALUI
PANEN RAYA
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PPU menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dalam kunjungan kerja
Kementerian Pertanian ke beberapa
kota dalam hajat besar panen raya, di
Jawa Timur, pada 22 Maret 2018. Ketua KPPU M.
Syarkawi Rauf bersama Menteri Pertanian Amran
Sulaiman dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo,
bertemu di Bojonegoro dalam acara panen raya
bersama para petani di hamparan sawah seluas
1.783 hektar pada minggu ketiga bulan Januari,
di Desa Geungraum. Minggu ini memang adalah
minggu panennya padi oleh para petani. Di sentra
produksi beras di Jawa Timur, bulan Januari
menjadi bulan panen besar.
Sukarwo yang sangat senang dengan
kehadiran KPPU dan Kementerian Pertanian ini
memaparkan bahwa stok beras Jawa Timur berada
pada posisi aman. Pada bulan Januari, wilayah Jawa
Timur mengalami surplus 155 ribu ton beras, dan
pada bulan Februari, surplus sebanyak 660 ribu
ton, di mana Jawa Timur menjadi pemasok utama
beras nasional.
Pada bulan Januari, sesuai yang dijelaskan
oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur,
Hadi Sulistyo, hasil panen provinsi Jawa Timur
pada lahan sawah seluas 75 ribu hektar mencapai
438 ribu ton GKG atau setara 285 ribu ton beras.
Selain berpartisipasi pada panen raya, KPPU
kali ini juga turut memantau jalur distribusi
beras hingga ke tangan end-user, atau konsumen
akhir. Pengawalan distribusi beras dari petani
ke konsumen akhir pada bulan Januari tahun
ini berjalan baik. Namun satu hal yang menarik
perhatian. Meski stok beras surplus, ternyata harga
beras di pasaran masih tinggi dan terus melonjak.
Hal seperti inilah yang dikaji lebih lanjut oleh
KPPU.
Syarkawi memastikan, akan bertindak tegas
kepada siapa pun yang mencoba bermain dalam
pendistribusian beras di Indonesia, guna terus
mengawal ketersediaan pangan nasional.[]
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MENGANTISIPASI
HARGA BERAS DI
BULAN RAMADHAN
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D

iundang dalam rangka
Focus Group Discussion
(FGD) guna antisipasi
kenaikan harga beras
menjelang Bulan Suci Ramadhan
tahun 2018, Ketua Satgas Pangan
Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
Irjen Pol. Setyo Watisto, bersama
Dirjen Kementerian Ketahanan Pangan
Kementrian
Pertanian,
Riwanto,
Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan
Dalam Negeri Kemetrian Perdagangan
Suhudi,
perwakilan
Kementrian
Koordinator Bidang Perekonomian,
perwakilan BULOG Khudori, Ketua
Umum Asosiasi Pelaku Ritel Indonesia
(Aprindo) Roy Nicholas Mandey,
Perwakilan Penggilingan Padi dan
Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi)
Nellys Sukidi, dan Perwakilan Pelaku
Usaha Perberasan, hadir di Gedung
KPPU Jakarta pada 8 Maret 2018.
Sesuai dengan instruksi Presiden
Joko Widodo untuk menurunkan dan
menstabilkan harga beras nasional secara
signifikan sebelum memasuki bulan
Ramadhan tahun ini, KPPU beserta
Satgas Pangan Polri berkumpul bersama
untuk menentukan langkah-langkah
antisipasi gejolak harga pangan terutama
beras. KPPU dan satgas pangan bukan
hanya mengawal harga beras, namun
juga komoditas lain seperti impor daging
sapi dan bawang putih. Diharapkan
melalui FGD ini, Tim Satgas Pangan
mampu mengulang kesuksesan stabilitas
harga pangan di Ramadhan dan Idul
Fitri tahun 2017 lalu.
Pada tahun ini, KPPU akan
terus berfokus pada pengawasan
permasalahan beras dari hulu ke hilir,
monitoring panen raya nasional, serta
pengawalan harga di pasar-pasar
tradisional di Indonesia.[]
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KPD BATAM

KPD BALIKPAPAN

INTERNALISASI PERSAINGAN USAHA MELALUI
UNIVERSITAS

KOPERASI KUKAR PUN BUTUH PENGAWASAN
KEMITRAAN

Nilai-nilai
persaingan
usaha tak ayal dibutuhkan di
seluruh elemen masyarakat,
begitu juga di Universitas.
Dengan mengetahui nilainilai ini, civitas akademika
dapat
memahami
pola
persaingan secara utuh.
Dalam
proses
desimenasi dan internalisasi
inilah, KPPU bersama
Komisioner
Tresna
P. Soemardi mendatangi
Universitas Bangka Belitung
(UBB), pada 13 Maret 2018.
Sambutan
pembuka
oleh Rektor UBB, M. Yusuf,
menyambut baik proses
internalisasi yang dilakukan
KPPU. Dengan adanya
internalisasi di lingkungan
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kampus seperti inilah, civitas
akademika menjadi tahu
akan hukum persaingan
usaha dan yang dibutuhkan
dalam mewujudkan iklim
persaingan usaha yang sehat
yang akan berimplikasi pada
kesejahteraan rakyat.
Selain
penjelasan
mengenai tugas pokok,
fungsi,
dan
wewenang
KPPU di Indonesia kepada
para mahasiswa, Tresna juga
menjelaskan bahwa KPPU
sebagai lembaga independen
yang
dibentuk
untuk
mengawasi
pelaksanaan
Undang-Undang
No.5
Tahun 1999, juga bertujuan
untuk mencegah terjadinya
praktik
monopoli
dan
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persaingan usaha tidak
sehat, menjaga kepentingan
umum, serta meningkatkan
efisiensi nasional untuk
meningkatkan kesejahteraan
rakyat,
juga
menjamin
kesempatan berusaha yang
sama bagi seluruh pelaku
usaha dalam segala bidang.
Mahasiswa dan dosen,
menjadi penyokong utama
dapat tegaknya UndangUndang
Persaingan
Usaha, menjadi duta besar
persaingan usaha dalam
menciptakan
partisipasi
masyarakat yang lebih luas
merupakan tugas utama
civitas akademika dengan
bergandengan
bersama
KPPU.[]

Pengawasan
kemitraan
tidak hanya hadir dan
dibutuhkan di kota-kota
besar di sekitaran Ibu
Kota Jakarta. Jarak yang
jauh seperti di Kutai
Kartanegara,
Kalimantan
Timur, juga butuh bantuan
KPPU
dalam
proses
pengawasan
kemitraan,
UMKM, dan koperasi di
wilayah mereka. Dengan
berkembangnya kemitraan,
UMKM, dan koperasi,
membuat Kutai Kartanegara
tidak ketinggalan untuk
belajar lebih jauh, mengenai
bagaimana
sebuah
pengawasan kemitraan.
Pada 8 Maret 2018,
sebagai salah satu bentuk
implementasi Memorandum
of Understanding (MoU)
dengan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur bidang

pengawasan kemitraan, KPD
Balikpapan
menjelaskan
paparan kemitraan dan
UMKM
dalam
Diklat
Perkoperasian bagi Koperasi
Perkebunan
Kabupaten
Kutai Kartanegara.
Seperti yang diketahui,
koperasi
merupakan
salah
satu
penggerak
perekonomian di Indonesia.
Termasuk koperasi yang ada
di kabupaten ini. Bentuk
kerja sama yang dilakukan
dalam prinsip kemitraan
yang sehat, dengan dasar
saling
menguntungkan,
mempercayai,
dan
memperkuat. Di mana antara
inti dan plasma melahirkan
sebuah pondasi kuat, dengan
tujuan
meningkatkan
kesejahteraan bersama.
Sebuah
perjanjian
kemitraan
yang
dibuat

secara tertulis antara inti dan
plasma, harus mencakup hak
dan kewajiban keduanya,
bagaimana
pengaturan
kegiatan usaha, hingga
pengembangan
usaha
yang dilakukan tidak berat
sebelah. Hal ini menjadi
dasar koperasi juga, di mana
ternyata belum adanya
keterbukaan perusahaan inti
pengelolaan kebun kelapa
sawit di kabupaten ini serta
jumlah hutang koperasi
kepada bank yang semakin
besar, berimplikasi terhadap
timbulnya
permasalahan
kemitraan.
Dengan
hadirnya
KPPU pada diklat ini,
diharapkan
koperasi
Kutai Kartanegara dapat
berkembang sesuai prinsip
berkeadilan. []
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KPD BALIKPAPAN

MENGENALKAN PRINSIP PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

KPPU
tidak
ada
bosannya
mengenalkan
dan mendekatkan diri ke
berbagai elemen masyarakat,
memberikan edukasi tentang
pentingnya hukum persaingan
usaha yang sehat. Hal ini
diamini dengan kunjungan
kerja yang dilakukan KPD

Balikpapan dalam program
Legal Preventive Program
dengan para stakeholder
Pertamina pada 21 Maret
2018, di Balikpapan.
Program bertemakan
Prinsip-prinsip Persaingan
Usaha yang Sehat kepada
Stakeholder Penyedia Barang

dan Jasa Pertamina yang
dihelat oleh PT Pertamina
(persero) MOR VI ini,
dihadiri
langsung
oleh
para mitra dan rekanan
pengadaan barang dan jasa
di Pertamina, khususnya di
area Balikpapan.
Dengan
adanya
program ini, ke depan,
diharapkan seluruh BUMN
terutama Pertamina, dapat
melaksanakan
pengadaan
barang dan jasa yang taat
pada Undang-undang No.5
Tahun 1999, juga kepada
stakeholder
Pertamina
terkait, untuk tidak coba
bermain mata dalam tender
yang dilakukan..[]

KPD SURABAYA

MENDEKAT DENGAN GUBERNUR JATIM

Berupaya
menjadi
lebih dekat lagi dengan
pemerintahan Provinsi Jawa
Timur, KPPU bersama
KPD Surabaya menggelar
audiensi dengan Gubernur
Jawa Timur, Soekarwo, atau
yang akrab dipanggil Pakde

16

Karwo, pada 23 Februari
2018.
Skedul utama dari
audiensi
ini
dilakukan
guna membahas rencana
pembangunan pasar induk
beras di wilayah Jawa Timur,
yang
akan
difungsikan
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sebagai pesaing pasar induk
beras di Cipinang, Jakarta,
yang saat ini menjadi satusatunya pasar induk beras di
Indonesia.
Dengan
adanya
rencana ini, maka posisi
Jawa Timur sebagai pemasok
beras utama di Indonesia,
dapat menjadi barometer
baru pasokan beras selain
Cipinang, serta pergerakan
harga beras tidak hanya
bergantung pada harga beras
di Cipinang.
Beririsan
dengan
rencana ini, Pakde Karwo
menyatakan bahwa Jawa
Timur sebagai menyuplai

beras terbesar ke 15 Provinsi
yang ada di Indonesia,
menginginkan kajian yang
lebih jauh lagi, apakah pasar
beras Jawa Timur diperlukan,
agar rencana ini tidak gagal
ke depannya.

Komisioner M. Nawir
Messi dalam paparannya
pun menjelaskan bahwa
tujuan dari rencana ini
adalah sebagai pemecah
konsentrasi pasar akan
harga beras, yang tidak

hanya berpusat di Jakarta,
sehingga ke depannya tidak
ada lagi mafia-mafia pasar
dan penguasa pasar di
Indonesia, konsumen akan
mendapatkan harga beras
yang baik dan bersaing..[]

KPD SURABAYA

MENGENALKAN PENGAWASAN KEMITRAAN DI BLITAR

Bertujuan untuk diseminasi
tugas pokok dan fungsi
KPPU dalam pengawasan
kemitraan, Wakil Ketua
KPPU Kamser Lumbanradja
mengunjungi pelaku usaha
UMKM dan Dinas Koperasi
dan UKM Kabupaten Blitar
Jawa Timur pada 26 Maret
2018. Proses pengenalan pola
pengawasan kemitraan juga
dilakukan sosialisasi terhadap
pasal 36 ayat 2 UndangUndang
No.20
Tahun
2008 yang mengamanatkan
KPPU sebagai lembaga
yang dibentuk dan bertugas
untuk mengawasi persaingan
usaha sebagaimana diatur

dalam peraturan perundangundangan, untuk melakukan
pengawasan
pelaksanaan
kemitraan secara tertib dan
teratur.
KPPU dikenal sebagai
lembaga yang berwenang
dalam mengawasi praktik
usaha koperasi dan usaha
kecil.
Pengawasan
ini
dilakukan dengan maksud
melindungi para pelaku
usaha UMKM dan memberi
pengetahuan kepada pelaku
usaha agar tidak dirugikan
oleh aksi-aksi pelaku usaha
besar pada pasar yang
juga terdapat pelaku usaha
UMKM di dalamnya. Agar

mudah diawasi, kemitraan
yang
terjadi
haruslah
dituangkan dalam sebuah
perjanjian tertulis.
Prinsip dasar dari kerja
sama usaha yang dilakukan
oleh pelaku usaha kecil
atau menengah dengan
pelaku usaha besar harus
dilakukan dengan mengingat
prinsip saling memerlukan,
mempercayai, memperkuat,
dan
menguntungkan.
Peran pelaku usaha kecil
dan menengah tidak hanya
sebatas pada ritel tradisional,
namun
dapat
menjadi
pemasok kepada pelaku
usaha yang besar.
Untuk
mendukung
ekonomi lokal, di mana
terdapat 255.622 pelaku
usaha UMKM di Blitar,
kehadiran KPPU dianggap
penting.
Karena
dapat
meningkatkan daya saing
dalam membuat iklim usaha
menjadi kondusif, sehingga
dapat ikut memperkuat
perekonomian nasional.[]
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KPD MAKASSAR

KPD MAKASSAR

PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA JUGA PERLU DI GOWA

MENGINTERNALISASI PRINSIP PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

Menggandeng
Bupati
Kabupaten Gowa, KPPU
melakukan
penetrasi
Penegakan
Hukum
Persaingan
Usaha
di
Sungguminasa pada 12
Maret
2018.
Penetrasi
yang dilakukan dengan
metode
sosialisasi
ini
perlu dilakukan kepada
seluruh lini pemerintahan,
termasuk di Kabupaten
Gowa, dan perangkat daerah
pemerintahannya.
Sosialisasi
juga
menghadirkan Komisioner
KPPU, M. Nawir Messi,
dan juga dipandu langsung
oleh Kepala KPD Makassar,
Aru Armando. Dipaparkan
bahwa sebelum dibentuknya
Undang-Undang No.5 Tahun
1999 ini, perekonomian di
Indonesia dikuasai hanya

18

oleh segelintir pelaku usaha
yang memiliki akses kepada
kekuasaan dan sumber
daya ekonomi. Dan pada
tahun 1999 itulah, DPR RI
menginisiasi pembentukan
Undang-Undang
Persaingan
Usaha
untuk mengisi kekosongan
hukum mengenai praktik
monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat.
KPPU sendiri merupakan lembaga independen
yang dibentuk dengan tugas dan kewenangan dalam
penegakan hukum. Bupati Gowa yang menyambut
baik adanya sosialisasi Undang-Undang ini, menerima
positif kedatangan KPPU
sebagai bekal pendidikan
agar perangkat pemerintah tidak melanggar Un-
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dang-Undang
persaingan
usaha. Pemerintah Gowa
menjadi tahu, bagaimana tugas KPPU dalam penegakan
hukum, advokasi kebijakan,
pengendalian merger, serta
pengawasan kemitraan.
Satu hal yang menjadi
fokus Sosialisasi, banyak
perkara yang ditangani
oleh KPPU berasal dari
Sulawesi Selatan. Maka
diharapkan ke depannya,
pemerintah Sulawesi Selatan
terutama
Kabupaten
Gowa, dapat turut menjadi
penyumbang
terbesar
pengawasan
penegakan
hukum persaingan usaha
di Indonesia. Sehingga
tujuan utama KPPU dalam
mensejahterakan
rakyat
Indonesia dapat terwujud.[]

Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE), ULP
(Unit Layanan Pengadaan),
dan Dinas PU (Pekerjaan
Umum)
menjadi
salah
satu unsure penting dalam
mengemban
kerjasama
dengan KPPU, mewujudkan
sistem pengadaan barang dan
jasa yang sehat dan terhindar
dari praktik kecurangan.
Bertujuan
untuk
proses internalisasi prinsip
persaingan usaha yang sehat
dalam proses pengadaan
barang dan jasa pemerintah
di
Indonesia,
KPPU
mengajak LPSE, ULP,
dan Dinas PU se-Provinsi
Gorontalo,
menghadiri
kegiatan
pelatihan
di
Kantor Gubernur Provinsi
Gorontalo, pada 22 Maret
2018.

Kepala
Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa
Biro Pengadaan Pemerintah
Provinsi Gorontalo, Averus,
menyambut baik kedatangan
tim KPD Makassar yang
dikepalai oleh Aru Armando,
karena proses internalisasi
ini
dianggap
penting,
mengingat
pengadaan
barang dan jasa pemerintah
ini sangat signifikan dalam
tiap penganggarannya, baik
anggaran APBD maupun
APBN. Internalisasi ini pun
diharapkan mampu menekan
segala bentuk penyimpangan
di luar aturan perundangundangan yang telah berlaku
di Indonesia, mengenai
kegiatan pengadaan barang
dan jasa pemerintah.
Aru Armando juga
mengapresiasi
dukungan

Provinsi Gorontalo, di
mana KPPU dengan fungsi
pencegahannya,
dapat
bertukar ilmu pengetahuan
mengenai proses lelang
yang sehat, sesuai dengan
aturan yang ada. Instrumen
pemerintahan
dalam
bidang pengadaan ini ke
depannya diharapkan dapat
mewujudkan
pengadaan
barang dan jasa yang
efektif, efisien, akuntabel,
dan transparan. Termasuk
pada proses lelang dan
pemeriksaan dokumen dan
evaluasi penawaran lelang,
sehingga
pelanggaran
terhadap UU No.5 Tahun
1999 tidak terjadi.[]
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MENJALIN KEMITRAAN SEHAT

D

alam
perekonomian
Indonesia, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
(UMKM)
adalah
kelompok usaha yang
memiliki peranan cukup penting. UMKM
merupakan perwujudan dari ekonomi
kerakyatan yang menjadi tonggak penggerak
perekonomian Indonesia. Kelompok usaha
yang dimiliki perorangan ini merupakan
kelompok usaha dengan jumlah terbesar
di Indonesia, 99.99 persen pelaku usaha di
Indonesia adalah kelompok pelaku usaha
Mikro, Kecil dan Menengah, hanya 0.01
persen yang termasuk dalam kelompok
pelaku usaha besar. Namun demikian
kontribusi usaha besar bagi Produk
Domestik Bruto Indonesia cukup besar
yaitu mencapai 38.59 persen. Kinerja dan
produktivitas yang tinggi ini, diharapkan
juga bisa dicapai oleh kelompok UMKM di
Indonesia.
Diperlukan perhatian dan kerjasama
semua pihak untuk mendorong UMKM
mampu berkinerja seproduktif kelompok
usaha besar. Salah satu cara yang dapat
dilakukan untuk mendorong eksistensi
dan penguatan kelompok UMKM adalah
dengan membangun hubungan kemitraan
usaha yang sehat antara kelompok pelaku
usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar.
Hubungan kemitraan antara UMKM dan
Usaha Besar harus dilandasi prinsip saling
membutuhkan, saling mempercayai, saling
memperkuat dan saling menguntungkan.
Hubungan itu juga harus menjunjung etika
bisnis yang sehat, yang dijalankan dengan
kedudukan hukum yang setara antara kedua
belah pihak.
Untuk menjamin terselenggaranya
kemitraan usaha yang sehat, maka perlu
dilakukan pengawasan terhadap praktik
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kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar.
Untuk itu KPPU menjalankan fungsi
pengawasan sebagaimana yang diamanatkan
dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Peranan KPPU dalam mengawasi kemitraan
sangat diperlukan guna mewujudkan
kemitraan dan mendorong bentuk
kemitraan yang efektif guna mendukung
perwujudan perekonomian nasional yang
seimbang, berkembang dan berkeadilan.
Dalam upaya mewujudkan hubungan
kemitraan yang sehat, KPPU telah menyusun
kebijakan dan pedoman kemitraan
bagi pemangku kepentingan, selain itu
KPPU melalui Direktorat Pengawasan
Kemitraan juga melakukan diseminasi dan
pendampingan teknis dalam pembangunan
kemitraan, menyusun database UMKM dan
Usaha Besar dengan akurat dan melakukan
pengawasan secara langsung pada pola
kemitraan yang sudah berjalan.
Pola hubungan kemitraan yang perlu
diawasi antara lain yaitu, bentuk hubungan
kemitraan inti plasma, sub kontrak,
waralaba, perdagangan umum, distribusi dan
keagenan, bagi hasil, kerjasama operasional,
joint venture dan outsourching. Setiap bentuk
hubungan kemitraan yang terjalin harus
dituangkan dalam perjanjian yang minimal
harus berisikan lima hal pokok:
a. Kegiatan Usaha, menjelaskan
bentuk kegiatan usaha yang
dijalankan dalam bermitra
b. Hak dan Kewajiban, menyebutkan
dengan jelas hak dan kewajiban
masing-masing pihak yang harus
dipenuhi
c. Bentuk
Pengembangan,
menjelaskan
bentuk-bentuk
pengembangan sebagai upaya
meningkatkan
kapasitas
dan

kompetensi teknis mitra usaha
d. Jangka waktu, menetapkan jangka
waktu berlakunya kerjasama untuk
memberikan kepastian
e. Penyelesaian
Perselisihan,
menjelaskan
mekanisme
penyelesaian perselisihan yang
dapat ditempuh oleh pelaku usaha.
Kelima hal itu harus secara eksplisit
tercantum dalam perjanjian kemitraan
yang disepakati dan dipahami oleh kedua
belah pihak. Tujuan dari adanya perjanjian
tersebut adalah untuk menjamin hakhak dan kewajiban para pihak terpenuhi,
terutama bagi UMKM.
Dalam proses pegawasan kemitraan,
KPPU mengawasi perilaku pelaku usaha

besar dan menengah yang menjalin
hubungan kemitraan dengan pelaku usaha
mikro, kecil dan menengah berdasarkan
perjanjian tertulis maupun tidak tertulis.
Perilaku yang diawasi yaitu antara lain pelaku
usaha besar dan menengah dilarang untuk
memiliki dan/atau menguasai usaha mikro,
kecil dan menengah. Pengertian memiliki
disini yaitu memiliki sebagian besar atau
keseluruhan saham, modal dan asset dari
usaha kecil. Larangan memiliki disini untuk
mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan
berbagai fasilitas Pemerintah yang ditujukan
kepada pelaku usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, yang dinikmati oleh Pelaku

Usaha Menengah/Besar yang menjadi
mitranya. Sedangkan menguasai dapat
diartikan sebagai bentuk pengendalian yang
dapat dilakukan baik langsung maupun
tidak langsung, yaitu antara lain namun
tidak terbatas pada hak suara, perjanjian
dan syarat-syarat perdagangan.
Dalam hubungan kemitraan, pihak
UMKM cenderung menjadi pihak yang
lemah yang rentan terhadap perilaku
semena-mena dari pelaku usaha besar
sebagai mitra usahanya. Modal yang
kecil, produk yang kurang variatif dan
inovatif membuat posisi tawar UMKM
menjadi sangat lemah, dan tidak memiliki
kekuatan untuk melakukan perlawanan.
Di sinilah peranan Lembaga pengawasan
sangat dibutuhkan, untuk melindungi dan
mendukung UMKM.
Pendekatan
yang
digunakan oleh KPPU dalam
melaksanakan
pengawasan
kemitraan
adalah
melalui
proses
pencegahan
dan
penegakan hukum. Proses
pencegahan dilakukan melalui
upaya-upaya
persuasif
terhadap pelaku usaha yang
diatur dalam Undang-undang
dan memberikan pendampingan untuk
menjamin hubungan kemitraan yang dibuat
saling memperkuat dan menguntungkan.
Sedangkan pendekatan penegakan hukum
dilakukan untuk mewujudkan kemitraan
yang sehat.
Proses pengawasan kemitraan tidak
hanya menjadi tanggung jawab lembaga
yang berwenang semata, melainkan proses
yang harus dilakukan bersama-sama dengan
masyarakat. Sebab dukungan pengawasan
dari masyarakat adalah hal yang paling
penting untuk dapat mewujudkan kemitraan
yang sehat guna menciptakan ekonomi
kerakyatan yang hebat.[]
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SINERGI MEMPERKUAT POLA
KEMITRAAN

Profil Satgas Kemitraan
Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 20 Tahun
2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (PP UMKM) mengamanatkan
bahwa KPPU melaksanakan pengawasan
pelaksanaan Kemitraan. Terkait dengan
pelaksanaan pengawasan kemitraan ini
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) menerbitkan Peraturan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengawasan
Pelaksanaan Kemitraan.
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Sebagai bentuk kerja nyata terkait
pengawasan kemitraan ini KPPU telah
menandatangani naskah kerja sama bersama
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah (Kemenkop UKM). Kerja
sama ini di bidang pelaksanaan pengawasan
kemitraan koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah pada tanggal 23 Agustus 2016,
Lingkup kerja sama meliputi sosialisasi,
advokasi, tukar menukar informasi dan
data, bantuan ahli dan narasumber, dan
monitoring dan evaluasi.
Bagi KPPU dibentuknya Satgas
Kemitraan sangat membantu KPPU

karena adanya keterbatasan personel di
KPPU dan keterbatasan anggaran untuk
pengawasan
kemitraan.
Pengawasan
kemitraan dilakukan dari tingkat provinsi
sampai dengan tingkat Kabupaten. Selain
itu KPPU juga menginginkan adanya
sinergi dengan Kementrian teknis yaitu
Kemenkop UKM yang melakukan
pembinaan langsung terhadap UMKM.
Harapan adanya sinergi dengan Kemenkop
UKM ini adalah Satgas kemitraan dapat
memanfaatkan jaringan Kemenkop UKM.
Fungsi Satgas Kemitraan yang utama adalah
untuk yang paling utama adalah Sosialisasi
Kemitraan, dalam sosialisasi ini memegang
empat prinsip seperti yang diatur dalam
1 Tahun 2015 yaitu saling memerlukan,
saling mempercayai satu sama lain, saling
memperkuat dan saling menguntungkan.
Fungsi
kedua
adalah
untuk
menghimpun data dan informasi terkait
Kemitraan dan yang ketiga adalah analisis
yang komprehensif terkait pelanggaran
prinsip-prinsip kemitraan yang tentu saja
berkaitan dari data-data yang diperoleh
oleh satgas Kemitraan. Jadi di level satgas
dapat mengadvokasi setiap pelanggaran
perjanjian kemitraan.
Mengenai Perjanjian Kemitraan
Perjanjian Kemitraan diatur dalam
Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2008.
“Perjanjian kemitraan dituangkan dalam
perjanjian tertulisyang sekurang-kurangnya
mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban
masing-masing pihak, bentuk pengembangan,
jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan”
Perjanjian akan masuk dalam Sosialisasi
Satgas pada tahun 2018, sedangkan pada
tahun 2017 kemarin Satgas Kemitraan fokus
ke Subtansi UndangUndang Kemitraan.

Satgas Kemitraan telah melakukan
Bimbingan Teknis, seperti yang Satgas
Kemitraan laksanakan di Balemotekar
Bandung. Sinergi dengan Akademisi juga
akan dilakukan oleh Satgas Kemitraan, yaitu
sebagai pendamping teknis penyusunan
pedoman Perjanjian Kemitraan. Harapan
Satgas Kemitraan adalah masing-masing
Universitas yang sudah bekerjasama dengan
KPPU maupun Kemenkop-UKM dapat
membentuk incubator Kemitraan, sehingga
mempermudah mencari data kemitraan di
komunitas UMKM yang telah dibina.
Satgas
Kemitraaan
sedang
mengusulkan perubahan Perkom 1 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Pengawasan
Pelaksanaan Kemitraan, yang intinya ingin
memperjelas out put fungsi pengawasan
kemitraan dan advokasi, pembinaan dan
pendaftaran perjanjian yang akan diserahkan
ke Kementrian Koperasi dan UMKM.
Selama ini UMKM merasa kesulitan untuk
membuat perjanjian tertulis dan melakukan
pendaftaran perjanjian.
Selain itu, Satgas Kemitraan ingin
adanya sinergi yang baik antara beberapa
kementerian yang membina Kemitraan,
seperti
Kementrian
Perdagangan,
Kementrian Pertanian, dan Bank Indonesia.
Kedepannya Satgas Kemitraan akan
mengidentifikasi terkait rencana strategis
pengembangan kemitraan, terkait hal ini,
KPPU mengawasi kemitraan seperti halnya
pembuatan kurikulum kemitraan yang
didalamnya ada pembinaan dan bimbingan
teknis terkait pembuatan perjanjian
kemitraan.
Prioritas Satgas Kemitraan
Pada tahun 2017 kemarin, satgas
berkonsentrasi pada pola inti plasma.
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Maklum diketahui bersama, pola inti plasma
beberapa diantaranya sangat eksploitatif.
Petani yang menjadi objek perjanjian sangat
miskin dalam pengetahuan hukum. Sehingga
ketika pola kerjasama dituangkan dalam
bentuk perjanjian, Petani tidak mengetahui
hal-hal yang dapat merugikan posisi mereka,
termasuk dalam hal kepemilikan lahan.
Maklum juga diketahui bahwa beberapa
perusahaan besar mempunyai kontrol
yang besar untuk menggeser dan bahkan
mengganti lahan petani. Hal ini disebabkan
salah satunya karena tidak adanya bukti
kepemilikan yang sah dari lahan yang dimiliki
Petani. Untuk itu tugas bersama KPPU dan
Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam
hal ini untuk menyelesaikan permasalahan
bukti kepemilikan lahan. Sinergi yang kuat
antar dua lembaga ini diharapkan dapat
mengurangi potensi-potensi pelanggaran
tersebut.
Selain itu hal yang menjadi target
utama dalam prioritas tahun 2017 adalah
bimbingan teknis terkait perjanjian dan
akses informasi terkait kemitraan, hal ini
perlu ada sinergi dari berbagai pihak terkait
penguatan asas-asas dan bentuk-bentuk
dalam kemitraan di Indonesia.
Pada tahun 2018 ini Satgas Kemitraan
akan melakukan prioritas di retail. Industri
ritel adalah industri yang sangat menjanjikan
karena langsung bersentuhan dengan
kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dalam
retail ada hal yang menarik yang tidak selaras
dengan prinsip-prinsip Kemitraan, karena
dalam ritel pengelolaan ritel dikelola penuh
oleh pewaralaba, jadi investor hanya investasi
namun operasional oleh pewaralaba,
menurut Undang– Undang Kemitraan
seharusnya ada proses transformasi sistem
waralaba. Mitra harus mampu mentransfer
ilmu
manajemen
sehingga
adanya
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penguatan dalam kemitraan, hal ini belum
terjadi dalam waralaba.
Dalam ritel juga ada ketentuan tidak
jelas terkait pembukaan toko ritel baru,
dalam 100 meter pewaralaba bisa membuka
toko ritel yang sama dengan alasan– alasan
preventif. Seperti alasanuntuk mencegah
kompetitor retail lain masuk, maka
pewaralaba membuka toko baru.Alasan
seperti ini tentu saja dapat menimbulkan
ketidakadilan bagi investor toko ritel
sebelumnya, walaupun ada prioritas untuk
toko yang buka lebih dahulu.
Saat ini Satgas Kemitraan juga
mendapat informasi terkait persaingan
industri ritel yang tidak bersaing dengan
sehat, jadi di toko ritel dengan nama
yang berbeda dan berdekatan sebenarnya
tidak melakukan persaingan. Kondisi ini
mengakibatkan produk-produk yang tidak
dijual di Toko Ritel A maka akan dijual di
Toko Ritel B begitu juga sebaliknya. Hal
seperti ini menjadi alasan mengapa banyak
toko ritel yang berbeda merk dagang yang
saling berdekatan. Bisnis ritel saat ini lebih
berkonsentrasi pada distribusi,sehingga
tidak begitu memperhatikan keuntungan
investor yang telah membeli merk dagang.
Pegawasan
terhadap
kemitraan
koperasi dan UMKM diharapkan dapat
optimal dengan adanya sinergi antara
Kemenkop-UMKM dan KPPU serta
lembaga lain yang terkait. Kemitraan dan
Pengawasan Kemitraan sudah diatur dalam
UU No. 20 Tahun 2008 dan peraturan
pelaksanaannya pada PP No. 17 Tahun 2013.
Oleh karena itu dibutuhkan peran KPPU
yang memiliki kekuatan penegakan hukum
sesuai dengan fungsi dan wewenang KPPU
yang tidak hanya mengawasi kemitraan
tetapi melakukan tindakan hukum.[]

SEHAT
MELALUI
PENGAWASAN
KEMITRAAN

K

arakteristik
UMKM
merupakan sifat atau
kondisi faktual yang
melekat pada aktivitas
usaha maupun perilaku
pengusaha
yang
bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya.
Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda
antar pelaku usaha sesuai dengan skala
usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM
dapat dikelompokkan dalam tiga jenis,
yaitu: 1. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10
orang); 2. Usaha Kecil (jumlah karyawan
30 orang); dan 3. Usaha Menengah (jumlah
karyawan hingga 300 orang).
UMKM di Indonesia telah menjadi
bagian penting dari sistem perekonomian
di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM
merupakan unit-unit usaha yang lebih
banyak jumlahnya dibandingkan usaha
industri berskala besar dan memiliki
keunggulan dalam menyerap tenaga
kerja lebih banyak dan juga mampu
mempercepat proses pemerataan sebagai
bagian dari pembangunan. Berdasarkan

kenyataan ini sudah selayaknya UMKM
dilindungi dengan UU dan peraturan yang
terkait dalam kegiatan oprasional dan
pengembanganya. Beberapa peraturan
telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk
melindungi UMKM diantaranya UUD
1945 merupakan pondasi dasar hukum di
indonesia Pasal 5 ayat(1), Pasal 20, Pasal 27
ayat (2), Pasal 33, UU No.9 Tahun 1995,
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam
rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan
sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang
mempunyai kedudukan, peran, dan potensi
strategis untuk mewujudkan struktur
perekonomian nasional yang makin
seimbang, berkembang, dan berkeadilan,
Peraturan Presiden No.5 Tahun 2007
mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi
pembiayaan oprasional UMKM, UU No.20
Tahun 2008 tentang perberdayaan UMKM
bagi prekonomian di Indonesia, dan yang
terbaru adalah Paket 4 Kebijakan Ekonomi
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“kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
yang lebih murah dan luas” bagi UMKM.
Untuk menopang geliat bisnis UMKM
ini Pemerintah telah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2008 tentang UMKM. Terkait
dengan pengembangan usaha terhadap
UMKM, sesuai Pasal 5 PP ini, dilakukan
melalui: a. Pendataan, identifikasi potensi,
dan masalah yang dihadapi; b. Penyusunan
program pembinaan dan pengembangan;
c. Pelaksanaan program pembinaan dan
pengembangan; dan d. Pemantauan dan
pengendalian pelaksanaan program.
Peraturan Pemerintah ini juga
mengatur keterlibatan Komisi Pengawas
Persaingan
Usaha
(KPPU)
dalam
pengawasan pelaksanaan Kemitraan, serta
berkoordinasi dengan instansi terkait.
Pengawasan dalam ini adalah pengenaan
sanksi administratif terhadap Usaha Besar
atau Usaha Menengah yang melakukan
pelananggaran, yaitu merugikan kepemilikan
dan/atau penguasaan usaha UMKM dalam
hubungan kemitraan. Hal yang menjadi
pengawasan KPPU diatur dalam Pasal
10 sampai Pasal 28 Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2013, yang meliputi inti
plasma, subontrak, waralaba, perdagangan
umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil,
kerjasama operasional, usaha patungan,
penyumberluaan, dan bentuk kemitraan
lainnya.
Pasal 12 Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2013 ini mengatur
bahwa Usaha Besar dilarang memiliki
dan/atau mengusaha UMKM mitra
usahanya, termasuk dalam ketentuan ini
Usaha Menengah dilarang memiliki dan/
atau mengusaha Usaha Mikro dan/atau
Usaha Kecil mitra usahanya. Salah satu
perlindungan untuk pelaku usaha UMKM
adalah setiap bentuk Kemitraan yang
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dilakukan oleh UMKM dituangkan dalam
perjanjian, yang dibuat secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia, sementara dalam hal
salah pihak merupakan orang atau badang
hukum asing perjanjian juga dibuat dalam
bahasa asing. Pasal yang mengatur terkait
perjanjian dalam kemitraan ini adalah Pasal
29 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2013.
Tentu Perjanjian Kemitraan ini juga
harus tunduk dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang mengatur tentang
perjanjian. Adapaun syarat syah nya suatu
perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH
Perdata yaitu :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan
dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu
perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.
Syarat Pertama “Sepakat mereka
yang mengikatkan diri” berarti, para
pihak yang membuat perjanjian harus
sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok
atau materi yang diperjanjikan, dimana
kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa
ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal
1321 KUH Perdata).Dari hal ini dapat kita
pahami bahwa dalam Perjanjian Kemitraan
mempunyai kedudukan yang sama dalam
menentukan isi Perjanjian kemitraan
sehingga tidak ada pihak yang memaksakan
kehendak, melakukan penipuan maupun
keslilapan yang dapat mempengaruhi isi
perjanjian.
Syarat kedua “Kecakapan untuk
membuat suatu perikatan” berarti
mempunyai wewenang untuk membuat
perjanjian atau mngadakan hubungan
hukum. Dapat kita pahami bahwa yang
menandatangani perjanjian kemitraan
ini kalau perorangan adalah orang yang
sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah

cakap menurut hukum dan jika dalam hal
salah satu pihak atau keduanya merupakan
badan hukum, maka yang menyepakati
atau menandatangani perjanjian adalah
orang-perorangan juga, yaitu mereka
yang secara hukum diberi wewenang oleh
undang-undang untuk mewakili badan
hukum tersebut untuk membuat perikatan.
MIsalnya, dalam Undang-undang Perseroan
Terbatas (UUPT) ditegaskan, bahwa
Direktur merupakan organ Perseroan

sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Tentu kita ketahui bahwa
Perjanjian Kemitraan ini dasar utamnya
adalah Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.
Syarat Keempat “Suatu sebab yang
halal”
yang dimaksud denga suatu
sebab yang halal ini adalah terkait tujuan
antara dua belah pihak yang mempunyai
maksud untuk mencapainya. Menurut

Terbatas yang memiliki wewenang untuk
mengikatkan badan hukum Perseroan
terbatas itu dengan pihak lain. Sebagai
Direktur, orang yang menandatangani
perjanjian tidak bertanggung jawab
secara pribadi pada perikatan yang
ditandatanganinya, melainkan dirinya
mewakili Perseroan Terbatas itu dalam
membuat perikatan dengan pihak lain. Jika
kemudian timbul sengketa hukum dalam
pelaksanaan perjanjian tersebut, maka yang
dapat dituntut adalah badan hukum sebagai
legal entity, dan bukan direkturnya sebagai
peorangan.
Syarat ketiga “Suatu hal tertentu”
hal ini tentu harus melihat juga Pasal
1338 ayat (1) KUH.Perdata. menyebutkan
Semua persetujuan yang dibuat secara sah
sesuai dengan undang-undang berlaku

Pasal 1337 KUHPerdata, sebab yang tidak
halal ialah jika ia dilarang oleh Undang
Undang, bertentangan dengan tata susila
atau ketertiban. Menurut Pasal 1335
KUHPerdata, perjanjian tanpa sebab
yang palsu atau dilarang tidak mempunyai
kekuatan atau batal demi hukum. Tentu
perjanjian kemitraan ini adalah Perjanjian
Kemitraan yang mempunyai dasar saling
untuk bekerjasama dan bermitra.
Tentu bila melihat pengaturan
kemitraan di Indonesia ini hendaknya adanya
kemitraan yang saling menguntungkan baik
dari Pelaku usaha besar maupun Pelaku
Usaha UMKM sehingga dapat saling
bersinergi untuk membangun ekonomi
Negara Indonesia dengan memperhatikan
prinsip-prinsip persaingan usaha yang
sehat.[]
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LMU

5

KETENTUAN
MINIMAL YANG
WAJIB DITULISKAN
DALAM PERJANJIAN
KEMITRAAN

1. KEGIATAN USAHA
Kedua belah pihak baik usaha UMKM atau perusahaan besar harus
menjelaskan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan yang
diperjanjikan
2. HAK DAN KEWAJIBAN
Para pihak yang melakukan perjanjian kemitraan harus sepakat dan
mencantumkan klausa hak dan kewajiban yang diatur dengan jelas
dalam perjanjian
3. POLA PENGEMBANGAN
Pola pengembangan diberikan oleh perusahaan besar kepada UMKM
secara berkala (waktu yang disepakati) dan tanpa dipungut biaya
4. JANGKA WAKTU
Perjanjian kemitraan harus jelas mengatur jangka waktu perjanjian
berakhir serta kondisi apa saja yang dapat mengakibatkan perjanjian
kemitraan berakhir
5. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Perjanjian harus memuat dengan jelas tata cara penyelesaian
perselisihan dan lembaga mana yang digunakan untuk menyelesaikan
perselisihan, apakah jalur pengadilan atau arbitrase
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PERSPEKTIF

MENGENAL

MODEL KEMITRAAN

WARALABA

U

saha mikro kecil dan
menengah
(UMKM)
merupakan pelaku bisnis
yang
bergerak
pada
berbagai bidang usaha
yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Di Indonesia, UMKM merupakan
tulang punggung perekonomian, yang
dapat dijadikan salah satu sarana dalam
pengentasan kemiskinan. Berdasarkan
data statistik dan riset yang dilakukan,
UMKM merupakan jumlah kelompok
usaha terbesar di Indonesia. Dalam masa
krisis, UMKM terbukti menjadi salah satu
pengaman perekonomian nasional serta
menjadi dinamisator bagi pertumbuhan
ekonomi di Indonesia.
Tercatat saat ini terdapat sekitar 59
juta unit pelaku UMKM dengan rincian
yakni usaha mikro 58 juta, usaha kecil 716
ribu, usaha menengah 65 ribu, dan usaha
besar 5 ribu. Jumlah tersebut telah berhasil
menyumbangkan 61.41% persen dari PDB
dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja.
Namun demikian UMKM sulit untuk dapat
mengembangkan diri dan bersaing di pasar
ekonomi terbuka.
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Permasalahan usaha kecil menengah
senantiasa monoton dari dahulu hingga
sekarang. Permasalahan utama tidak pernah
keluar dari kualitas manajemen sumber daya
manusia yang rendah, baik sebagai pemilik
maupun sebagai pekerja dan masalah klasik
yang kedua yaitu masalah permodalan.
Layaknya setiap orang yang menjalankan
usaha, pasti menginginkan agar usahanya
dapat maju, berkembang dengan pesat.
tetapi kendala utama yang dihadapi untuk
memajukan usaha adalah kelangkaan
teknologi dan kekurangan modal usaha.
Menyadari akan potensi besar UMKM,
pemerintah sejak beberapa tahun lalu terus
mendorong tumbuh kembang UMKM agar
mampu bersaing dalam era perdagangan
bebas saat ini. Mulai dari menyelenggarakan
berbagai macam pelatihan, pembinaan,
pemberian Kredit Usaha Rakyat dan bantuan
finansial lainnya, hal-hal tersebut dirasa
belum cukup maksimal oleh pemerintah.
Namun demikian pemerintah tidak cukup
kuat untuk mendorong pengembangan
UMKM tersebut sendirian, oleh sebab itu
pemerintah mendorong program kemitraan
antara Usaha Menengah dan Besar dengan
UMKM.

Kemitraan usaha antara Usaha
besar dan UMKM harus dibangun secara
berkelanjutan sehingga dapat tumbuh
secara bersama-sama. Sebab penciptaan
perekonomian nasional yang berkeadilan
akan terakselerasi melalui perwujudan
kemitraan usaha yang berkelanjutan.
Namun,
agar kemitraan usaha yang
terjalin dapat berjalan sesuai dengan harapan
diperlukan adanya pengawasan yang
insentif. Untuk itu kemudian Kementerian
Kementerian Koperasi dan UKM
bersama
KPPU
membentuk
Satuan

Tugas
( s a t g a s )
Kemitraan UMKM.
Terdapat setidaknya sembilan
bentuk pola kemitraan yang telah dibakukan
berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun
2008 tentang Usaha mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM), salah satunya adalah
bentuk kemitraan waralaba. Waralaba
atau franchise berasal dari bahasa Perancis
yaitu franchir yang artinya kejujuran atau
kebebasan. Kejujuran dalam pengertian
ini sama dengan credere atau kredit
(kepercayaan). Seseorang atau suatu pihak

diberikan kepercayaan karena antara lain
kejujurannya dalam mengelola usaha yang
dipercayakan kepadanya. Dengan demikian
kemitraan waralaba melibatkan paling
sedikit dua orang atau dua perusahaan
atau dua kelompok. Secara umum, yang
dimaksud dengan waralaba adalah suatu
sistem pendistribusian barang atau jasa
kepada pelanggan akhir, di mana pemilik
barang/jasa (sering disebut franchisor)
memberikan hak kepada individu atau
perusahaan
(sering
disebut

franchisee)
untuk
melaksanakan
bisnis dengan merek, nama, sistem,
prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan
sebelumnya dalam jangka waktu tertentu
pada area tertentu.
Di Indonesia, pola kemitraan dengan
bentuk kemitraan waralaba antara usaha
besar dengan usaha kecil menengah cukup
banyak dijumpai disekitar kita, baik dalam
skala kecil maupun menengah, contohnya
seperti rumah makan, toko retail/ mini
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outlet dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan
karena melalui bisnis waralaba, usaha kecil
menengah sebagai franchisee mendapatkan
beberapa nilai positif dari usaha besar
sebagai franchisor antara lain yaitu adanya
transfer manajemen, kepastian pasar, tidak
perlu biaya promosi dan kepastian pasokan
bahan baku.
Dalam
membangun
hubungan
kemitraan, tidak hanya dalam bentuk
waralaba tetapi juga dengan pola kemitraan
lainnya harus didasarkan pada beberapa
aspek diantaranya adalah kesamaan
kepentingan, rasa saling percaya dan
menghormati, tujuan yang jelas dan
kesediaan untuk berkorban. Untuk
memberikan rasa nyaman dan kepastian
hukum setiap bentuk hubungan kemitraan
antara pelaku usaha besar/menengah
dengan UMKM yang terjalin harus
dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Hal
ini dimaksudkan untuk melindungi hak dan
kewajiban masing-masing pihak termasuk
didalamnya mengenai tatacara penyelesaian
bilamana terjadi sengketa. Perjanjian
tersebut minimal memuat hal-hal berikut (i)
kegiatan usaha, (ii) hak dan kewajiban, (iii)
bentuk pengembangan, (iv) jangka waktu,
(v) penyelesaian perselisihan.
Pada praktik di lapangan, masih
banyak dijumpai permasalahan atau kasus
yang menyebabkan tidak berjalannya
hubungan kemitraan dengan maksimal.
Hal itu disebabkan oleh banyak faktor.
Apa pun jenis usahanya, apapun bentuk
kemitraannya tidak akan terlepas dari
resiko. Dalam kemitraan waralaba resiko
yang umum dijumpai adalah adanya
kemungkinan ketidakkonsistenan franchisor
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dalam dukungan kerjasama dan kualitas
sesuai perjanjian, Ketergantungan UMKM
yang tinggi kepada franchisor sehingga
menjadi kurang mandiri, tidak adanya
transfer knowledge, perilaku semenamena franchisor dalam hal pemotongan
keuntungan/pembebanan kerugian kepada
franchisee.
Umumnya UMKM sebagai pihak yang
lemah dari sisi sumber daya menjadi pihak
yang merugi dan menerima konsekuensi yang
dibebankan oleh Usaha Besar/ menengah
tanpa perlawanan. Oleh sebab itu KPPU
sebagai lembaga yang mengemban amanat
UU No 20 tahun 2008 terus melakukan
pengawasan melalui sosialisasi dan tindakan
persuasif. KPPU juga melakukan analisis
pada perjanjian-perjanjian yang telah dibuat
oleh kedua belah pihak dalam menjalankan
hubungan kemitraan. KPPU memberikan
saran kepada para pihak untuk melakukan
perubahan perilaku dan atau memperbaiki
isi perjanjian kemitraan bila terdapat hal
yang belum tercantum dalam perjanjian
atau terdapat penyelewengan isi perjanjian.
Sampai dengan saat ini, KPPU masih
terus melakukan pengawasan dengan
terjun langsung ke lapangan, melakukan
sosialisasi dan analisis pada perjanjian
kemitraan antara Usaha Besar/menengah
dengan UMKM. KPPU berharap dengan
pengawasan kemitraan yang dilakukan
dapat mendorong hubungan kemitraan
UMKM kearah yang positif, sehingga pada
akhirnya UMKM mampu berkembang dan
bersaing dalam era perdagangan bebas dan
mampu memberikan kontribusi yang besar
bagi pembangunan perekonomian nasional.
[]
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BERKENALAN
DENGAN CHIEF
ECONOMIST

S

ejak 2016, KPPU
memiliki chief economist
yang sangat membantu
pelaksanaan
tugas
KPPU. Baik Komisioner
maupun Staf di lingkungan
KPPU dapat bertukar wawasan
dan informasi terkait ilmu
ekonomi dan ilmu persaingan
usaha.. Salah satu chief economist
mumpuni yang dimiliki KPPU,
yakni Dr. Maman Setiawan,
S.E., M.T., Ph.D. Berikut
adalah hasil liputan khusus,
mengenal lebih jauh Chief
Economist KPPU.
Apa motivasi terbesar untuk
menjadi chief economist KPPU?
KPPU
merupakan
lembaga
yang
strategis
yang memiliki visi untuk
mewujudkan
ekonomi
nasional
yang
efisien
dan
berkeadilan
untuk
kesejahteraan rakyat, melalui
pencegahan dan penindakan
persaingan usaha tidak sehat
dan
internalisasi
prinsip
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persaingan usaha dalam aktivitas ekonomi
di Indonesia. Terkait dengan peran KPPU
yang besar tersebut dan keilmuan dan riset
saya di bidang ekonomi industri, saya sangat
ikut ikut berkontribusi untuk menjadikan
KPPU lebih kredibel terutama dalam
analisis ekonomi yang dapat digunakan di
dalam proses pencegahan dan penindakan
perilaku persaingan usaha tidak sehat seperti
penaksiran analisis dampak merger & akusisi
dan deteksi perilaku persaingan usaha tidak
sehat seperti kartel. Bagi saya, menjadi chief
economist di KPPU merupakan salah satu
bagian kontribusi saya bagi negara dan
sejalan dengan tridharma perguruan tinggi
yaitu unsur pengabdian.
Apa pesan kepada masyarakat tentang peran dan
tugas KPPU?
Masyarakat harus semakin memahami
dan memanfaatkan peran dan tugas
KPPU karena KPPU merupakan salah
satu lembaga yang berusaha melindungi
kepentingan konsumen. Dengan adanya
KPPU, konsumen berusaha dilindungi agar
mendapatkan produk yang terjangkau dan
berkualitas. Masyarakat harus semakin aktif
melaporkan ke KPPU jika adanya dugaan
praktek persaingan usaha yang merugikan
konsumen.
Apa yang menjadi tantangan selama menjadi chief
economist di KPPU?
Tantangan
dan/atau
hambatan
yang saya hadapi selama menjadi chief
economist di KPPU ialah pada masalah
ketersediaan data untuk analisis ekonomi
baik di bidang pencegahan maupun
penindakan. Tantangan yang ada ialah
bagaimana menggunakan data yang sangat
terbatas untuk melihat dampak suatu

strategi perusahaan seperti merger terhadap
persaingan usaha dan membuktikan ada/
atau tidaknya suatu pelanggaran persaingan
usaha tidak sehat seperti kartel dari suatu
dugaan koordinasi yang ada dan kemudian
membuktikan kerugiannya. Untuk metode
yang bisa digunakan di dalam menaksir
dampak suatu perilaku persaingan usaha
tidak sehat sudah tersedia tetapi datanya
yang sering tidak tersedia atau sulit
didapatkan.
Harapan ke depan untuk KPPU, terutama
terkait eksistensinya di dalam dan di Luar negeri
KPPU diharapkan bisa terus konsisten
di dalam melakukan pencegahan dan
penindakan persaingan usaha tidak sehat di
Indonesia. Konsistensi ini penting agar para
pelaku usaha bisa terus tersadarkan akan
pentingnya persaingan usaha yang sehat
di Indonesia. Persaingan usaha yang sehat
dinikmati bukan hanya oleh konsumen
tetapi juga oleh pelaku usaha sendiri dalam
jangka panjang.
Terkait kiprah KPPU di lingkungan
internasional, KPPU diharapkan terus
memimpin (leading) di dalam sistem
pencegahan dan penindakan persaingan
usaha tidak sehat. KPPU saat ini sudah
leading di dalam pencegahan di ASEAN
seperti adanya competition checklist
dan competition guidelines dan berbagai
saran kebijakan lainnya. Di dalam bidang
penindakan, KPPU juga sudah leading
di dalam metodologi penaksiran dampak
merger dan deteksi kartel. Kemudian
indikator persaingan usaha yaitu indeks
persaingan usaha juga sudah diakui di
ASEAN sebagai indeks persaingan usaha
yang komprehensif dibandingkan dengan
yang lainnya.[]
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PENEGAKAN HUKUM

PENCEGAHAN

PT PLAZA INDONESIA REALTY TBK
DIDENDA 1 MILYAR RUPIAH

L

ambatnya pelaporan transaksi pengambilalihan saham PT. Citra Asri
Property oleh PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk menyebabkan perusahaan property
bergengsi tersebut dijatuhi
denda satu miliar oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Majelis Komisi yang
terdiri dari R. Kurnia
Sya’ranie sebagai Ketua
Majelis Komisi, Tresna P.
Soemardi, dan Munrokhim
Misanam,
masing-masing
sebagai anggota Majelis
Komisi, menilai bahwa PT.
Plaza Indonesia Realty Tbk
telah terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan
pelanggaran Pasal 29 UU
Nomor 5 Tahun 1999 jo.
Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun
2010 dimana PT. Plaza
Indonesia Realty Tbk tidak
memberitahukan transaksi
pengambilalihan
saham
PT Citra Asri Property
sebagaimana jangka waktu
yang
ditetapkan
oleh
ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan
Surat
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor
AHU-39286.40.22.2014,
pengambilalihan saham PT.
Citra Asri Property (Plaza
Indonesia Urban) oleh PT.
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Plaza Indonesia Realty telah
berlaku efektif secara yuridis
sejak tanggal 4 November
2014. Dengan demikian
kewajiban untuk melakukan
pemberitahuan
kepada
KPPU harus dilakukan
oleh PT Plaza Indonesia
Realty
Tbk
selambatlambatnya 30 hari kerja
sejak tanggal efektif yuridis
pengambilalihan
saham
tersebut, yaitu pada tanggal
15 Desember 2014.
Pada praktiknya, PT
Plaza Indonesia Tbk baru
melakukan pemberitahuan
kepada KPPU pada tanggal
13 Mei 2016 berdasarkan
pada formulir pelaporan
akuisisi saham dengan
nomor register A12416, oleh
sebab itu PT Plaza Indonesia
Realty Tbk telah melakukan
keterlambatan
dalam
melakukan pemberitahuan
pengambilalihan selama 345
(tiga ratus empat puluh lima)
hari kerja.
Selain itu diketahui
pula bahwa nilai aset
hasil
penggabungan
dari kedua badan usaha
tersebut per 31 Desember
2013
adalah
sebesar
Rp4,136,476,330,320,(empat trilyun seratus tiga
puluh enam miliar empat
ratus tujuh puluh enam
juta tiga ratus tiga puluh
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MENYAMAKAN PANDANGAN KOMODITAS
AYAM DAN TELUR
ribu tiga ratus dua puluh
rupiah). Nilai tersebut telah
melebihi batas aset sebesar
Rp2.500.000.000.000,00
(dua trilyun lima ratus miliar
rupiah) sebagaimana yang
diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 57
Tahun 2010.
Berdasarkan
hal
tersebut diatas, maka Majelis
Komisi memutuskan bahwa
PT. Plaza Indonesia Realty
Tbk terbukti secara sah dan
meyakinkan melanggar Pasal
29 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 juncto Pasal
5 Peraturan Pemerintah
Nomor 57 Tahun 2010.
Serta menghukum Terlapor
membayar denda sebesar
Rp1.000.000.000,(Satu
Milyar Rupiah) yang harus
disetor ke Kas Negara
sebagai setoran pendapatan
denda pelanggaran di bidang
persaingan usaha Satuan
Kerja Komisi Pengawas
Persaingan Usaha.[]

I

ndustri pangan tak hanya seputar
beras atau nasi. Ada komoditi lain di
dalamnya, seperti ayam, telur, daging
sapi, cabai merah, bawang merah,
dan bawang putih. Yang kesemuanya
juga dibutuhkan oleh masyarakat. Guna
mengetahui permasalahan yang kompleks
dan sering terjadi di industri pangan, KPPU
mengundang Kementerian Perdagangan,
Gabungan Organisasi Peternak Ayam
Nasional (GOPAN), GPPU, Gabungan
Perusahaan Makanan Ternak, Perhimpunan
Insan Perunggasan Rakyat Indonesia,
Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara,
dan para peternak layer, dalam sebuah
Focus Group Discussion (FGD) bertema
Komoditas Ayam dan Telur, pada 14 Maret
2018, di Jakarta.
Dalam menghadapi Bulan Ramadhan
dan Lebaran yang akan segera datang, sesuai
dari data di lapangan dari Kementerian
Pertanian, pada tahun 2018 ini diperkirakan

jumlah produksi ayam dan telur berada
pada posisi aman, dengan adanya surplus
produksi ayam dan telur dengan suksesnya
kebijakan afkir dini sejak tahun 2017 lalu.
Namun permasalahan lain yang
perlu dicermati dari komoditas ini adalah,
bagaimana menetapkan harga acuan
daging ayam ras, yang tentunya juga harus
mempertimbangkan
rantai
distribusi
industri. Agar harga daging ayam di kandang
dan di lapangan dapat disesuaikan. Serta
harga pakan ayam yang terus naik. Hal ini
menimbulkan permasalahan musiman, di
mana peternak akan terus membutuhkan
modal pakan, sedangkan harga jual yang
didapat tidak sebanding dengan harga jual di
konsumen akhir.
Melalui FGD ini pula, dicoba
untuk menyamakan pandangan terhadap
bagaimana peternak merasa adil secara harga
jual, namun konsumen akhir juga tetap
mendapat ayam dan telur yang terjangkau.[]
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BAHAS INDUSTRI BERAS, KPPU GELAR DISKUSI
SANTAI BERSAMA JURNALIS JABAR
Beras, tidak melulu dibahas secara resmi dan
formal. Kali ini, KPPU mengajak para jurnalis
Jawa Barat untuk berkumpul melalui Forum
Jurnalis pada 26 Januari 2018, di Bandung.
Tujuan acara ini adalah mendiseminasikan
informasi sektor perberasan di Indonesia,
kepada rekan jurnalis.
Dinamika industri beras di Indonesia
terjadi silih berganti. Seperti pada bulan
Februari hingga Agustus, akan terjadi
panen raya, sehingga stok beras akan aman
dan harga yang stabil. Sedangkan pada
bulan September hingga Januari, produksi
beras akan kurang sehingga harga menjadi
meningkat dan tren harga naik. Sehingga
antara bulan Desember hingga Januari,
tendensi kenaikan harga beras terjadi.
Melalui forum ini pula, dijelaskan
kepada jurnalis bahwa data KPPU pada
tahun 2015 menyebutkan, penemuan di
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Pasar Johar Karawang, stok beras medium
tersedia. Namun saat beras dikirim ke Pasar
Cipinang, harga beras medium yang semula
adalah Rp8.900/kg menjadi Rp9.200/kg,
mengalami kenaikan sebesar Rp300/kg. Hal
ini kemudian diantisipasi pemerintah dengan
kebijakan impor pada tahun 2016 pada beras
kualitas medium.
Ke depannya mengenai impor beras,
pemerintah perlu membuat mapping
kebutuhan beras di tiap daerah, sehingga
mengetahui berapa ton yang dibutuhkan,
dan analisis terhadap panen yang dihasilkan,
sehingga beras-beras ini dapat segera
didistribusikan ke seluruh pelosok nusantara.
Inilah perlunya manajemen logistik pada
industri perberasan. Jika prediksi nasional
dapat diketahui sebelumnya, impor beras
seharusnya tidak perlu terjadi. []

MENJADI NARASUMBER SIMPOSIUM NASIONAL
BERTEMA EKONOMI PANCASILA
KPPU sebagai lembaga independen untuk
mengawasi sektor persaingan usaha di
Indonesia, juga menjadi pengawas sektor
ekonomi guna kesejahteraan rakyat secara
penuh dan menyeluruh. Dan dalam rangka
proses inilah, salah satu kegiatan yang
dilakukan adalah menjadi pemapar dan
narasumber dalam forum Simposium
Nasional bertajuk Sistem Perekonomian
Indonesia: Peluang dan Tantangan Ekonomi
Pasar Pancasila pada 19 Februari 2018, di
Jakarta. KPPU turut hadir menjadi pemapar
dan narasumber pada forum tersebut, yang
diwakili oleh Ketua KPPU M. Syarkawi
Rauf. Hadir pula Sugiharto (ICMI), Didin
S. Damanhuri (ICMI), Arif Budimanta
(Megawati Institute), serta Rosan P. Roeslani
(KADIN), sebagai narasumber.
Indonesia menjadi negara berkembang
yang aman untuk berinvestasi, karena
pondasi pasar pancasila yang dianutnya.
Ekonomi yang stabil di Indonesia,

menjadikan Pancasila sebagai rujukan dalam
ekonomi pasar Pancasila. Poin-poin yang
ada di dalamnya, menjadi dasar perubahan
pemikiran dalam mengubah ekonomi di
Indonesia.
KPPU sangat mendukung setiap
kebijakan ekonomi yang berlandaskan
Pancasila. Di mana sektor utama KPPU
pada pangan, keuangan dan perbankan,
energi, logistik dan infrastruktur, serta
kesehatan dan pendidikan, akan selaras pada
perkembangan ekonomi di Indonesia, dan
mendukung dalam proses investasi yang
lebih baik lagi. KPPU bersinergi dengan
pemerintah dalam mengadvokasi kebijakan
dalam meningkatkan iklim persaingan usaha
yang sehat, serta bekerja sama dengan pihak
terkait dalam penstabilan harga pangan,
yang sejalan dengan amanah UndangUndang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat. []
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KLINIK KONSULTASI

KLINIK MERGER

Tanya:
Y.S (Jakarta)
Saya dari instansi pemerintah di salah satu sektor transportasi, bagaimana kalau
kami mendorong untuk mendirikan koperasi lain di bidang jasa terkait padahal
selama ini sudah ada satu koperasi yang menjalankan kegiatan usaha yang sama
akan tetapi kinerja kurang maksimal dan ketika hanya satu koperasi saja, kami
tidak mempunyai pilihan lain terkait pekerjaan, upah prosedur dan lainnya. Saat
ini kami sedang mendorong penerbitan surat keputusan tekait.

Apakah Sanksi Apabila Pelaku Usaha
yang telah melaksanakan penggabungan,
peleburan atau pengambilalihan tidak
memberikan notifikasi kepada KPPU?

Jawab:

Dalam hal Pelaku Usaha tidak
memenuhi
kewajiban
untuk
menyampaikan
pemberitahuan
secara tertulis atas Penggabungan,
Peleburan dan Pengambilalihan
yang telah memenuhi syarat, maka
Komisi berwenang menjatuhkan
sanksi vide Pasal 6 PP No 57 Tahun
2010 berupa denda administratif
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) untuk setiap hari
keterlambatan, dengan ketentuan
denda
administratif
secara
keseluruhan paling tinggi sebesar
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh
lima miliar rupiah).
Komisi akan melakukan kegiatan
monitoring dari waktu ke waktu
dan bekerja sama dengan instansi
terkait untuk dapat mengidentiﬁkasi
Penggabungan,
Peleburan
dan
Pengambilalihan yang memenuhi
syarat
namun
dalam
jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja

KPPU pada dasarnya sangat mendorong persaingan, dengan banyaknya pilihan yang
ditawarkan kepada konsumen/pengguna jasa, maka harga dan kualitas pekerjaan lebih
kompetitif, bahkan mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi. Sebagai informasi,
perlu diperhatikan pula apakah koperasi yang dijalankan merupakan koperasi dalam
pengertian pelaku usaha atau koperasi yang termasuk dalam pengecualian ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 huruf i: “kegiatan usaha koperasi yang
secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya”.

Tanya:
L (Jakarta)
Saya distributor produk tertentu melaksanakan perjanjian dengan principal (asing)
dari aspek legal baik merk dan lainnya kami yang memegang untuk beroperasi
di Indonesia. Di tengah perjanjian, kami diputus selaku distributor padahal
jangka waktu perjanjian belum berakhir dan perijinan terkait masih milik kami.
Bagaimana kalau dilihat dari aspek persaingan usaha mengenai permasalahan
kami?

Jawab:
Permasalahan yang disampaikan merupakan ranah hukum perdata terkait wanprestasi
terhadap perjanjian. Apabila pelaku usaha ingin melakukan gugatan, maka Pengadilan
Negeri yang berwenang memeriksa perkara tersebut. Dan dikarenakan pelaku usaha
melakukan perjanjian dengan principal (asing), maka arbitrase internasional negara terkait
yang menjadi mediatornya. Perlu diperhatikan juga, apakah perjanjian yang dilakukan kedua
belah pihak berdampak pada ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 16
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar
negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat”.
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tidak menyampaikan pemberitahuan
Penggabungan,
Peleburan
dan
Pengambilalihannya kepada Komisi.
Dalam
hal
Penggabungan,
Peleburan dan Pengambilalihan asing
telah memenuhi syarat untuk dilakukan
pemberitahuan kepada Komisi namun
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari
kerja
tidak
menyampaikan
pemberitahuan
Penggabungan,
Peleburan dan Pengambilalihannya
kepada
Komisi,
maka
denda
keterlambatan akan dibebankan kepada
bagian dari kelompok usahanya yang
berada di Indonesia.
Komisi akan menggunakan
kewenangannya
dan
jika
perlu
bekerja sama dengan instansi lain
yang berwenang untuk memastikan
denda yang dijatuhkan oleh Komisi
terhadap keterlambatan penyampaian
pemberitahuan dipenuhi oleh Pelaku
Usaha yang bersangkutan.[]
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JUANDA

36

PERAN KPPU DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
KEMITRAAN

S

etiap
hubungan
kemitraan
tentunya
menginginkan
keuntungan dan kejujuran dari
kedua belah pihak. Bagaimana jika
salah satu pihaknya melakukan
kecurangan? Tentu hal ini menyebabkan
perlunya sebuah perjanjian kemitraan,
antara dua belah pihak. Dalam kemitraan,
pun harus dijalankan dengan prinsipprinsip kemitraan yang sehat, dengan
saling bersinergi mewujudkan
kemitraan yang saling memperkuat
dan saling menguntungkan.
Lalu bagaimana peran KPPU
sepenuhnya dalam suatu hubungan
kemitraan?
Perlu diketahui bahwa KPPU
mengawasi hubungan kemitraan antara
pelaku usaha besar dengan pelaku usaha
mikro, kecil, dan menengah. KPPU juga
mengawasi hubungan kemitraan antara
pelaku usaha menengah dengan pelaku
usaha kecil.
Dalam praktik perjanjian kemitraan,
misalnya pada sektor perdagangan, pelaku
usaha besar dan pelaku usaha menengah
harus sama-sama mengetahui obyektivitas
dari kegiatan penilaian kelayakan usaha,
transaksi pemanfaatan display, dan
pembebanan depresiasi bangunan yang
digunakan.
Apa yang harus jelas pada sebuah
perjanjian kemitraan? Tentu perjanjian
ini harus tertulis, dituliskan pada hitam
di atas putih, terdapat kejelasan kegiatan
usaha yang dijalankan, terdapat pula hak
dan kewajiban antarpelaku usaha yang
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bermitra. Pelaku usaha
yang lebih besar pun
harus memberi informasi
terperinci mengenai bentuk
pengembangan usaha kepada pelaku usaha
yang lebih kecil (mitra) secara berkala, dan
perjanjian ini tentunya diberikan rincian
jangka waktu agar tidak merugikan salah
satu atau kedua pihak.
Dan jika ke depannya kedua pihak
berselisih, di dalam sebuah perjanjian
kemitraan juga harus tertuang bagaimana
penyelesaian perselisihan.
Lalu apakah KPPU mengawasi
perjanjian ini? Tentunya ya. Para
pelaku usaha yang ingin bermitra dapat
berkonsultasi
mengenai
perjanjian
kemitraan ke KPPU.
Di sini peran KPPU, dapat mengetahui
pola-pola bermitra para pelaku usaha, serta
mengawasi bagaimana kegiatan bermitra
mereka agar tidak melanggar Undangundang No.20 Tahun 2008 Pasal 36. []
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