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editorial

Korupsi telah menjadi permasalahan yang sangat krusial dan
komplek bagi bangsa ini. Karena begitu kompleksnya praktek korupsi
yang terjadi, ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa praktek
korupsi sudah menjadi budaya bagi bangsa ini, pernyataan ini tentu
saja tidak bisa sepenuhnya dianggap benar dan tidak bisa pula diaa
anggap salah, karena memang pada saat ini praktek-praktek korupsi
yang terjadi telah merasuk keberbagai sendi kehidupan, sehingga
menimbulkan dampak yang sangat meluas, hal ini diperparah dengan
terjadinya praktek bisnis yang tidak sehat sehingga menimbulkan
inefisiensi perekonomian yang pada akhirnya akan sangat merugikan
masyarakat sebagai konsumen.
Genderang perang terhadap praktek korupsi dan praktek persainga
gan usaha tidak sehat yang di tabuh selama ini, telah mulai menunjuka
kan hasilnya, walau hal ini perlu pembuktian lebih lanjut dilapangan.
Pada edisi kali ini, permasalahan korupsi dan persaingan usaha tidak
sehat menjadi sorotan utama KOMPETISI yang dikupas dalam laporan
utama dan membahas tentang kerjasama yang dilakukan dua lembaga
independen, yaitu KPPU dan KPK dalam upayanya untuk memperbaiki
Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta rubrik Kolom
yang mengupas keterkaitan antara korupsi dan persaingan usaha.
Selanjutnya tentang penegakan hukum dibahas dalam rubrik lapora
ran yang mengetengahkan topik Pengadaan di PLN dan penunjukan
langsung tanpa proses tender yang terjadi di Pertamina dibahas dalam
rubrik teropong, rubrik opini mencoba membahas permasalahan yang
terjadi pada sektor ritel di Indonesia, hal ini sangat berkaitan dengan
semakin marak munculnya ritel-ritel baru di tanah air. Rubrik-rublik
lainnya yang melaporkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan baik
dalam skala nasional maupun internasional, termasuk forum KPD
yang menyajikan laporan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh
Kantor Perwakilan KPPU di daerah.
Redaksi,
Mokhamad Syuhadhak

KOMPETISI merupakan Newsletter yang diterbitkan oleh
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Alamat Redaksi: Gedung KPPU Jalan Ir. H. Juanda No. 36 jakarta Pusat 10120
Telp. 021-3507015, 3507043 Fax. 021-3507008 E-mail: infokom@kppu.go.id Website: www.kppu.go.id
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laporan utama
Upaya Perbaikan Sistem Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah
(Kegiatan Seminar Kerja sama KPPU - KPK)

Semangat untuk senantiasa berjalan dalam ketentuan peraturan perundangan
telah menjadi dasar dalam tindak lanjut setiap upaya bersama antara Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berawal dari langkah itulah, maka diselenggarakan Seminar Nasional tentang
“Upaya Perbaikan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” pada tangggal 23 Agustus di hotel Nikko, Jakarta.

P

engadaan barang dan jasa untuk
kepentingan pemerintah merupakan
salah satu alat untuk menggerakkan
roda perekonomian, oleh karenanya pe
nyerapan anggaran melalui pengadaan
barang dan jasa ini menjadi sangat penting.
Namun, tidak kalah penting dari itu adalah
urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif
dan efisien serta ekonomis untuk men
dapatkan manfaat maksimal dari penggunaan
anggaran. Masalah timbul ketika sementara
pihak mengkaitkan upaya pemberantasan
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kor upsi dengan rendahnya penyerapan
anggaran karena adanya keengganan dari
aparat birokrasi untuk menjadi pimpinan
proyek/Ketua Panitia pengadaan barang/
jasa pemerintah —bahkan ada yang me
nyebutnya negative deterrent effect dari
upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena
itu, muncul beb erapa pertanyaan ketika
di sana-sini terdengar selentingan tentang
keenganan pegawai untuk menjadi Panitia
Pengadaan atau Pimpinan Proyek pengadaan
barang/jasa pemerintah. Penelitian yang

project yang mengikut sertakan 20 instansi pemerintah yang telah
memiliki infrastruktur jaringan. Sampai saat ini pada aplikasi sistem
e-Announcement (www.pengadaannasional.depkominfo.go.id) telah
muncul 10 instansi Pemerintah Pusat, 2 instansi Pemerintah Provinsi
dan 2 instansi Pemerintah Kota yang mengumumkan rencana pengadaan
sebanyak 417 paket dengan nilai pagu anggaran total sebesar Rp
365.566.723.350,-. Sepuluh instansi telah memuat pengumuman lelang
sebanyak 95 paket dan tiga instansi (BATAN, KPK, Depkominfo) telah
memuat pengumuman pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar
Rp 3.495.515.000,-. Paket rencana pengadaan yang diumumkan oleh
beberapa instansi pemerintah pada sistem e-Announcement ternyata
masih relatif kecil jumlahnya. Pelajaran yang dapat dipetik dari kegiatan
e-Announcement ini adalah bahwa yang penting bukan kemampuan
tetapi kemauan yaitu sejauh mana kemauan dan iktikad baik instansi
Pemerintah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance) melalui keterbukaan dan transparansi dalam peng
adaan barang/jasa di Indonesia.
Sumber : Laporan kegiatan Komunikasi

Foto-foto:Dokumentasi KPPU

dilakukan oleh KPK, menunjukkan bahwa selama ini penunjukan
Panitia Pengadaan atau Pimpinan Proyek tidak dilakukan atas dasar
pertimbangan profesionalisme dan integritas, tetapi lebih didasarkan
pada kedekatan-kedekatan tertentu, hubungan kekeluargaan antara
Pimpinan lembaga dengan pegawai yang bersangkutan, dan/atau
kesanggupan dari pegawai yang bersangkutan untuk memenuhi
beban-beban yang diberikan kepadanya sebagai Pimpinan Proyek
atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
Telah banyak sorotan diarahkan pada berbagai masalah di
seputar pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain karena
banyaknya penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun
pengawasannya. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan
bagian yang paling banyak dijangkiti korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sebagai contoh, dari 33 kasus atau perkara yang ditangani KPK
tahun 2005, 24 kasus atau 77% merupakan kasus tindak pidana
korupsi yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa
pemerintah. Demikian juga dari penanganan sejumlah kasus di KPPU
teridentifikasi permasalahan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah yang sarat dengan persekongkolan. Para pihak dalam
pelaksanaan tender telah terbiasa dengan perilaku persekongkolan
baik secara horisontal yaitu dengan menciptakan persaingan semu
diantara peserta tender (tender arisan); maupun secara vertikal yaitu
persekongkolan antara satu atau beberapa pelaku usaha dengan
panitia tender. Akibatnya kompetisi untuk memperoleh penawaran
harga yang paling menguntungkan tidak terjadi, yang berujung tidak
hanya pada pelanggaran azas persaingan usaha yang sehat tetapi juga
mencuat sebagai fenomena korupsi yang merugikan negara.
Kedua masalah utama tersebut menjadi titik bahasan yang perlu
segera ditindaklanjuti oleh dua lembaga terkait yaitu KPPU dan KPK
dalam mengimplementasikan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan UU No. 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Upaya pemberantasan korupsi di bidang pengadaan barang/jasa
pemerintah hanya akan efektif jika diikuti dengan pencegahan dan
upaya deteksi dini penyimpangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa
tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat
dan korupsi adalah tender yang bersifat tertutup dan tidak transparan,
yang tidak diumumkan secara luas dan bersifat diskriminatif sehingga
mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi
kualifikasi tidak dapat mengikutinya. Pada tanggal 20 Maret 2006 telah
ditetapkan Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas
Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Pertimbangan keluarnya Perpres tersebut adalah sebagai
upaya meningkatkan transparansi dan kompetisi dalam pengadaan
barang/jasa serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan
keuangan negara, selain untuk mengatur kembali batas waktu
kewajiban syarat sertifikasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (Pimpinan
Proyek) dan Panitia/Pejabat Pengadaan sampai dengan tanggal 31
Desember 2007.
Dalam Perpres No. 80 Tahun 2003 dikenal istilah surat kabar
nasional, surat kabar provinsi dan website pengadaan nasional
yang dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas untuk mengumumkan rencana peng
adaan barang/jasa. KPK Mendorong diterapkannya aplikasi sistem
e-Announcement sebagai tahap awal dari sistem e-Procurement
pada website pengadaan nasional yang bukan saja mengumumkan
rencana pengadaan tetapi juga untuk mengumumkan pelaksanaan
pengadaan yang meliputi pengumuman tender, pengumuman lulus
teknis (pekerjaan jasa konsultansi) dan pengumuman pemenang
tender. Selanjutnya website pengadaan nasional akan dipersiapkan
untuk portal dan aplikasi sistem e-Procurement dimasa yang akan
datang. Penerapan e-Announcement tahun 2006 dimulai dengan pilot
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kolom

Korupsi
dan Persaingan Usaha
Oleh: Taufik Ahmad *)

S

Dokumentasi KPPU

udah menjadi kesimpulan banyak pihak bahwa korupsi
merupakan salah satu akar keterpurukan Indonesia di
berbagai sektor saat ini. Dalam berbagai analisis disebutkan
bahwa korupsi telah meruyak ke berbagai sendi kehidupan bang
sa ini. Bahkan dalam bahasa akademis sering disebutkan bahwa
korupsi telah menjadi budaya negeri ini. Bukankah kita sering
mengambil “jalan damai” dan “jalan pintas” untuk menyelesaikan
berbagai masalah yang kita hadapi dengan kompensasi “sedikit
uang lebih”.
Sebagaimana diketahui, perang terhadap korupsi pasca re
formasi telah menjadi genderang yang ditabuh banyak pihak.
Tidak terkecuali korupsi yang dibungkus dalam praktek-praktek
bisnis terlarang yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dan
jelas dalam peraturan perundangan. Sudah bukan rahasia lagi
bahwa berbagai praktek bisnis yang bertentangan dengan prin
sip persaingan usaha tidak sehat menjamur selama beberapa
dekade yang akhirnya menjadi salah satu sumber ekonomi biaya
tinggi Indonesia.
Terkait dengan hal tersebut dan seiring dengan kelahiran UU No
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat, bangsa ini telah menegaskan komitmennya
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untuk mengimplementasikan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat
sebagai bagian dari kehidupan ekonominya, sekaligus menyingkirkan
perilaku-perilaku yang bertentangan dengannya. Dalam beberapa
substansi pengaturan persaingan usaha yang sehat memang tidak
ada pasal-pasal yang secara langsung terkait dengan pengaturan
korupsi, tetapi pengaturan tersebut memiliki keselarasan dengan
upaya pemberantasan korupsi dalam kerangka memunculkan ekonomi
yang efisien dan mengikis ekonomi biaya tinggi.

Nilai Strategis Persaingan Usaha

Sebagaimana diketahui, sebelum era reformasi ekonomi Indonesia
dikelola melalui pendekatan yang sangat sentralistik. Peran negara
melalui Pemerintah dan BUMN dalam pengelolaan ekonomi negara,
sangat mendominasi. Hanya sedikit keterlibatan pelaku usaha
swasta. Itupun terbatas pada segelintir pelaku usaha yang memiliki
akses terhadap kekuasaan. Akibatnya patronase penguasa-pebisnis
menjamur. Pada saat inilah nilai-nilai persaingan usaha yang sehat
cenderung diabaikan. Tidaklah mengherankan apabila tender kolusif,
tender arisan, kartel, monopolisasi dan beberapa perilaku usaha tidak
sehat lainnya bermunculan.
Efeknya luar biasa, ekonomi biaya tinggi telah menjadi bagian
kehidupan negeri ini. Saat itu, kita tidak
menyadari hal tersebut karena silau oleh
pencapaian keberhasilan pembangunan
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi senantiasa
tumbuh tinggi dalam beberapa dekade. Kita
tidak menyadari semua itu dibangun dalam
fundamental ekonomi negeri yang sangat
rapuh. Krisis ekonomi akhirnya membuka
borok semua ini. Erapun berganti. Belajar
dari pengalaman, kini gebrakan upaya
menghancurkan sendi-sendi ekonomi berbiaya
tinggi menjadi semangat berbagai pihak.
Termasuk di dalamnya upaya mengikis perilaku
yang bertentangan dengan prinsip persaingan
usaha yang sehat. Sejak tahun 1999, bangsa ini
bersepakat bahwa tender arisan, tender kolusif,
kartel, monopolisasi dan perilaku usaha tidak
sehat lainnya tidak lagi mendapat tempat di
negeri ini. Pelaku usaha yang masih berperilaku
seperti itu akan berhadapan dengan hukum

persaingan usaha yang memiliki sanksi termasuk denda yang tegas
dan jelas.
Seiring dengan perkembangan implementasi nilai-nilai persaingan
usaha yang sehat, perbaikan kinerja di berbagai sektor ekonomipun
terjadi. Tengok saja beberapa sektor ekonomi yang menghasilkan
kinerja menggembirakan setelah prinsip-prinsip persaingan usaha yang
sehat diberlakukan, seperti di transportasi udara, telekomunikasi dan
sebagainya. Lihat juga proses-proses bisnis yang cenderung semakin
transparan dan akuntabel, seperti dalam proses pengadaan barang dan
jasa milik Pemerintah yang memiliki peran signifikan dalam mendorong
roda ekonomi negeri ini.

Persaingan Usaha Tidak Sehat = Korupsi ?

Keberadaan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, telah
menjadi dambaan banyak pihak seiring kelahiran UU No 5/1999
dan KPPU sebagai pelaksananya. Hal ini misalnya terlihat dari
banyaknya laporan kepada KPPU yang cenderung bergerak
eksponensial setiap tahunnya. Di tahun 2005 misalnya laporan
kepada KPPU berjumlah 182 buah, bandingkan dengan 7 buah
laporan pada tahun 2000.

insentif bagi pelaku persekongkolan.
Dalam penanganan perkara seperti ini, maka tugas KPPU berhenti
pada upaya menghukum pelaku usaha yang terbukti melakukan
persekongkolan tender. Sementara nuansa korupsi yang terungkap
dalam kasus tersebut menjadi bukti awal yang akan diserahkan KPPU
kepada lembaga penegak hukum korupsi (KPK).
Selain persekongkolan tender, adakah bentuk hubungan lain
antara korupsi dengan persaingan usaha tidak sehat? Potensi
yang cukup besar muncul dalam bentuk terfasilitasinya perilaku
usaha tidak sehat yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi akibat
kebijakan Pemerintah yang diproses melalui “main mata” antara
aparat Pemerintah dan pelaku usaha yang difasilitasi tersebut. Hal
tersebut dapat mendorong hadirnya inefisiensi sektor ekonomi
yang akan merugikan masyarakat dan negara, di sektor di mana
kebijakan tersebut hadir.
Hal ini misalnya hadir dalam bentuk-bentuk kebijakan yang
memberikan eksklusifitas bagi pelaku usaha tertentu, sehingga
posisi pelaku usaha menjadi sangat kuat karena memiliki market
power bahkan monopoly power untuk mendikte pasar termasuk
mengeksploitasi konsumen melalui harga produk/jasa yang tinggi.
Tentu saja kita menyadari bahwa tidak semua kebijakan seperti ini
salah, tetapi potensi terjadinya
penyalahgunaan kewenangan
aparat dalam hal ini tetap saja
besar mengingat track record
pengaturan bisnis negeri ini
selama beberapa dekade lalu
yang sering menjadi sarana
munculnya ekonomi biaya
tinggi.

Sinergi KPPU dan
Penegak Hukum Korupsi

Sumber: Subdit Penanganan Perkara, KPPU
Saking tingginya harapan masyarakat terhadap KPPU, banyak
persoalan di luar persaingan usaha yang menjadi substansi laporan,
yang menempati sekitar 33% dari laporan. Beberapa di antaranya
lebih terkait dengan permasalahan korupsi, yang menjadi musuh
utama publik saat ini. Tetapi apakah persaingan usaha tidak sehat
sendiri tidak identik dengan korupsi?
Dari kasus yang ditangani KPPU sampai tahun 2005, diketahui
bahwa persekongkolan tender mendominasi dengan menempati
porsi 33%. Mencermati kasus-kasus persekongkolan tender,
maka selain permasalahan persaingan usaha tidak sehat dalam
bentuk pengaturan oleh para pelaku usaha, juga terdapat indikasi
penyalahgunaan wewenang aparat yang menjadi panitia tender
(Vertical collusive). Akhir dari temuan kasus-kasus serupa, yakni
munculnya ekonomi biaya tinggi akibat mark up oleh pihak-pihak
yang terlibat dalam pengaturan. Mark up inilah yang menjadi

Melihat korelasi yang kuat
antara persaingan usaha tidak
sehat dengan potensi korupsi,
maka untuk mengikis potensi
tersebut diperlukan sebuah
kerjasama yang erat antara
KPPU dengan penegak hukum
korupsi untuk melakukan
sinergi peran keduanya.
Beberapa waktu yang lalu,
KPPU dan KPK telah melakukan
MoU untuk kebutuhan sinergi
tersebut. Keberadaan MoU

tersebut menjadi sinyal yang serius bagi pelaku usaha untuk
tidak mencoba berperilaku yang bertentangan dengan prinsip
persaingan usaha yang sehat dan berpotensi korupsi dalam
aktivitas bisnisnya di negeri ini.
Sinergi ini juga akan menjadi babak baru dalam upaya
mendorong hadirnya sektor-sektor ekonomi yang efisien, yang
mampu menghasilan produk dengan harga terjangkau dan
berkualitas tinggi yang akhirnya akan bermuara pada hadirnya
kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita berharap MoU akan
semakin medorong intensifikasi upaya KPPU dan Penegak Hukum
Korupsi dalam mengawal hadirnya ekonomi Indonesia yang
dipenuhi oleh nuansa persaingan usaha yang sehat dan jauh dari
korupsi. Semoga.
*) Kasubdit Regulasi
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Putusan KPPU tentang:
Perkara Penunjukan Langsung dalam
Proyek CIS - RISI PLN
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K

omisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) telah selesai melakukan
pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan telah menetapkan putusan
terhadap perkara No.03/KPPU-L/2006 yaitu
dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Pers aingan Usaha Tidak Sehat (UU
No.5/1999) berkaitan dengan Penunjukan
Langsung PT. Netway Utama (NETWAY)
untuk melaksanakan Proyek Outsourcing
Roll Out Customer Information System
Rencana Induk Sistem Informasi (CIS RISI) di
PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarata Raya dan
Tangerang (DISJAYA). Majelis Komisi yang
terdiri dari Syamsul Maarif (Ketua), Pande
Radja Silalahi dan Faisal Hasan Basri (masingmasing sebagai anggota), mem utuskan
bahwa NETWAY melanggar pasal 19 huruf
(a) UU No.5/1999 dan diwajibkan membayar
denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah), sedangkan DISJAYA dan PT.
PLN Kantor Pusat melanggar pasal 19 huruf
(d) UU No.5/1999.
Perkara ini muncul, setelah KPPU me
nerima laporan, kemudian melakukan
Pemeriksaan Pendahuluan mulai tanggal 20
Februari 2006 sampai dengan tanggal 4 April
2006. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim
telah mendengar keterangan dari Terlapor
dan Pelapor. Dari Pemeriksaan Pendahuluan
Tim menemukan indikasi kuat pelanggaran
terhadap Pasal 19 huruf a dan d, dan Pasal
22 UU No. 5/1999, dengan pertimbangan
antara lain sebagai berikut:
w Bahwa PT. PLN DISJAYA hanya melakukan
evaluasi penunjukan langsung kepada
NETWAY;
w Bahwa Akibat penunjukan langsung
tersebut menyebabkan tertutupnya
peluang bagi pelaku usaha lain untuk
mengerjakan proyek outsourcing Roll Out
CIS RISI di PT. PLN DISJAYA;
w Bahwa NETWAY tidak memenuhi kriteria
untuk penunjukan langsung sebagaimana
diatur dalam SK Direksi No. 036.K/
DIR/1998.
Dari hasil Pemeriksaan Pendahuluan tersebut,
selanjutnya Tim merekomendasikan kepada
Komisi untuk melanjutkan ke Pemeriksaan

Lanjutan. Rapat Komisi menetapkan Majelis
Komisi diketuai oleh Dr. Syamsul Maarif, S.H.,
LLM., dan Dr. Pande Radja Silalahi, serta Faisal
Hasan Basri, S.E., M.A. masing-masing sebagai
Anggota Tim Pemeriksa.
Pemeriksaan Lanjutan dilakukan mulai
tanggal 5 April 2006 sampai dengan tanggal
30 Juni 2006. Dalam Pemeriksaan telah
didengar keterangan dari para Terlapor dan
para Saksi serta Ahli di bawah sumpah.
Mengingat masih terdapat pihak yang perlu
di dengar keterangannya, maka Majelis
Komisi memutuskan untuk memperpanjang
Pemeriksaan Lanjutan selama 30 (tiga puluh)
hari kerja dari tanggal 3 Juli 2006 dan
berakhir tanggal 11 Agustus 2006 untuk
mendapatkan keterangan dari Terlapor
kembali dan para Saksi di bawah sumpah.
Akhirnya, setelah melakukan serangkai
an Pemeriksaan Pendahuluan selama 30
(tiga puluh) hari kerja, Pemeriksaan Lanjutan
selama 60 (enam puluh) hari kerja, dan
Perpanjangan Pemeriksaan lanjutan selama
30 (tiga puluh) hari kerja, maka sebelum
Majelis Komisi mengambil keputusan,
walaupun salah satu Anggota Majelis
Komisi menyampaikan perbedaan pendapat
(Dissenting Opinion)
Selanjutnya, Majelis Komisi
memutuskan:
1. Menyatakan Terlapor I PT. PLN (DISJAYA)
dan Terlapor III (PT. PLN Pusat) tidak
terbukti melanggar Pasal 19 huruf a
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;

2. Menyatakan Terlapor II (NETWAY)
terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 19 huruf a Undangundang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Menyatakan Terlapor I (PT. PLN DISJAYA)
dan Terlapor III (PT. PLN Pusat) terbukti
secara sah dan meyakinkan melanggar
Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor
5 Tahun 1999;
4. Menyatakan Terlapor II (NETWAY) tidak
terbukti melanggar Pasal 19 huruf d
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
5. Menyatakan Terlapor I (PT. PLN DISJAYA),
Terlapor II (NETWAY) dan Terlapor III (PT. PLN
Pusat) tidak terbukti melanggar Pasal 22
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
6. Memerintahkan Terlapor I (PT. PLN DISJAYA)
dan Terlapor III (PT. PLN Pusat) tidak
mengikutsertakan Terlapor II (NETWAY)
dalam pengadaan barang dan jasa yang
dilakukan Terlapor I (PT. PLN DISJAYA) dan
Terlapor III (PT. PLN Pusat) selama 1 (satu)
tahun;
7. Memerintahkan Terlapor II (NETWAY)
untuk membayar denda sebesar Rp
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
yang harus dis etorkan ke kas negara
sebagai setoran penerimaan negara bukan
pajak Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Jakarta I, Direktorat Jenderal Per
bendah araan, Departemen Keuanga n
yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19
Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah
dengan kode penerimaan 1212;
Pemeriksaan dan penyusunan putusan
terhadap perkara tersebut di atas dilakukan
oleh KPPU dengan prinsip independensi
–tidak memihak siapapun- semata-mata
sebagai pengemban amanat pengawasan
terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 guna
terwujudnya kepastian berusaha yang sama
bagi setiap pelaku usaha dan menjamin
persaingan usaha yang sehat dan efektif.
Putusan Perkara No. 03/KPPU-L/2006 tersebut
dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang
dinyatakan terbuka untuk umum pada hari
Rabu tanggal 27 September 2006 di Gedung
KPPU Jl. Ir. H. Juanda no. 36 Jakarta Pusat.
Sumber: Kegiatan Penanganan
Perkara KPPU

info

Teknik Investigasi
di KPPU
Oleh Farid F Nasution *)

D

alam upaya penegakan hukum persaingan usaha oleh
KPPU, investigasi memainkan peranan yang amat
menentukan. Buah dari investigasi inilah yang akan
dipergunakan guna menetapkan terjadi atau tidaknya pelanggaran
hukum persaingan usaha.
Tentunya pelaksanaan investigasi oleh KPPU harus dilakukan
secara cermat dan akurat. Teknik investigasi ini pertama-tama
dikembangkan oleh para penyelidik dan penyidik di dunia kriminal
dan walaupun sifat dan karaketeristik investigasi kriminal dan
investigasi KPPU amat berbeda, namun tujuan dari investigasi ini
pada pokoknya sama, yaitu mengumpulkan data dan informasi
yang tepat. Oleh karenanya dari para penyelidik dan penyidik inilah
kita dapat mempelajari teknik-teknik investigasi yang efektif dan
tentunya teknik investigasi dalam dunia kriminal perlu dimodifikasi
untuk menunjang operasional investigasi KPPU sesuai dengan
keunikan hukum persaingan usaha.
Dalam investigasi kriminal, kepolisian
mengenal beberapa teknik investigasi,
yaitu: 1) observasi 2) surveillance
3) interview 4) undercover 5)
penggunaan informan. Obser
vasi adalah pengamatan yang
seksama terhadap tersangka
dan objek lainnya, seh ingga
dari kegiatan observasi ini dapat
diperoleh informasi-informasi yang
mendetail mengenai gerak-gerik dari
tersangka. Berb eda dengan observasi
yang bersifat statis, kegiatan surveillance
dilakukan secara dinamis yaitu dengan cara
membuntuti tersangka atau objek lainnya.
Interview dilakukan dalam rangka mengumpulkan
data dan informasi yang tidak tertangkap oleh penglihatan,
misalnya peristiwa-peristiwa yang telah lampau sehingga
tidak mungkin diperoleh keterangan melalui observasi dan
surveillance. Hal pent ing dalam melakukan interview adalah
identifikasi interv iewee yang tepat sehingga keterangan yang
diperoleh dari sang interviewee adalah data dan informasi yang
kredibel dan dapat dipercaya akurasinya.
Undercover adalah teknik penyamaran, di mana seorang
penyidik atau penyelidik berpura-pura menjadi orang lain guna
mendekati sasaran dan menggali keterangan dari yang ber
sangkuta n. Sedangkan penggunaan informan adalah teknik
untuk memperoleh keterangan dari orang-orang dalam atau yang
mengetahui mengenai suatu kegiatan atau peristiwa tertentu.
Dalam perkara persaingan usaha, investigasi biasanya di
lakukan untuk memperoleh keterangan mengenai dua hal, yaitu
conduct dan effect. Conduct umumnya dilakukan sebagai suatu
corporate action dan bukan perilaku personal, sedangkan effect
adalah dampak yang diakibatkan oleh conduct tersebut pada pasar
bersangkutan.

Oleh karena itu observasi dalam investigasi perkara persaingan
usaha lebih diarahkan pada document study dan market
observation. Melalui document study dapat kita ketahui kronologis
suatu corporate action, tujuan yang hendak dicapainya, resources
yang digunakannya, dan berbagai konsiderannya. Melalui market
observation kita dapat mengidentifikasi pergerakan harga barang
dan atau jasa, trend penjualan atau pembelian dari suatu pelaku
usaha dalam kurun waktu tertentu, sehingga dapat kita identifikasi
kausalitas antara effect yang terjadi di pasar dengan conduct oleh
suatu pelaku usaha.
Surveillance hingga saat ini tidak pernah digunakan sebagai
teknik investigasi perkara persaingan usaha. Namun demikian
tidak tertutup kemungkinan di masa-masa yang akan datang dapat
berguna dalam rangka mengumpulkan keterangan-keterangan
yang diperlukan.
Interview merupakan teknik utama yang selama ini dilaksanakan
dalam investigasi perkara persaingan usaha. Melalui interview dapat
diperoleh seluruh keterangan-keterangan yang diperlukan, crosscheck terhadap akurasi suatu dokumen, dan penggambaran
kondisi-kondisi pre-conduct yang mungkin tidak terekam
melalui dokumen-dokumen resmi perusahaan.
Undercover atau penyamaran beberapa kali
digunakan dalam investigasi suatu perkara
persaingan usaha, namun demikian tek
nik ini jarang dipergunakan karena pada
umumnya dalam perkara persaingan usaha,
keteranga n-keterangan yang dip erlukan
dapat diperoleh den gan secara
tegas menjelaskan bahw a ke
terangan tersebut diperlukan oleh
KPPU dalam rangka penyelidikan
atas suatu dugaan pelanggaran
hukum persaingan usaha.
Informan dalam perkara
persaingan usaha pada umumnya adalah karyawan atau mantan
karyawan dari suatu pelaku usaha yang tengah diinvestigasi.
Berbeda dengan penggunaan informan dalam dunia kriminal yang
bersifat tetap dan secara kontinyu memberi informasi kepada
penyelidik maupun penyelidik. Informan dalam perkara persaingan
usaha lebih bersifat sebagai saksi dan tidak secara kontinyu jasanya
dipergunakan dalam investigasi-investigasi lainnya. Karena itu
penggunaan informan dalam investigasi perkara persaingan usaha
lebih mengarah pada teknik interview.
Dengan demikian, teknik investigasi yang utama di KPPU
adalah: 1) interview 2) document study dan 3) market observation.
Melalui tiga teknik tersebut keterangan-keterangan yang di
perlukan dapat dikumpulkan untuk selanjutnya dijadikan bahan
untuk menetapkan apakah telah terjadi tidaknya suatu pelanggaran
hukum persaingan usaha.
*) Investigator
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Menyoal Kebijakan
Sektor Ritel
Oleh Riris Munadiya *)
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Regulasi Tentang Ritel

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan
dan Pembinaan Toko Modern dan Pasar Modern yang
penulis terima, merupakan bentuk regulasi yang mengatur Pasar
dan Toko Modern, dengan tujuan agar lebih memperdayakan
keberadaan pasar tradisional dan pengecer kecil. Meskipun
demikian, dalam RPP tersebut baru diatur mengenai toko dan
pasar modern saja dan belum diatur tentang pasar tradisional
itu sendiri, sehingga hal ini menyebabkan belum tercapainya
tujuan pemberdayaan pasar tradisional dan pengecer tersebut
secara efektif. Untuk kedepannya diharapkan RPP ini dapat
mengakomodir pemberdayaan pasar tradisional dan pengecer
kecil dalam menyikapi kondisi sektor ritel pada saat ini.
Bila dilihat lebih lanjut, dirasakan kurang memenuhi rasa
keadilan apabila untuk memberdayakan satu jenis usaha tertentu
dilakukan dengan cara membatasi suatu usaha lainnya. Di lain
pihak, jenis usaha kecil dan menengah belum dibuatkan aturan
secara khusus dalam pembinaan
dan penataan usahanya agar
dapat meningkatkan daya saing
usaha terhadap usaha pasar
dan toko modern.
Keputusan Presiden No
mor 118 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Keputusan
Presiden Nomor 96 Tahun 2000
tentang Bidang Usaha Yang
Tertutup Dan Bidang Usaha Yang
Terbuka Dengan Persyaratan
tertentu Bagi Penanam Modal,
mengatur bahwa Daftar Bidang
Usaha yang Tertutup Untuk Pe
nanaman Modal Yang Dalam
Modal Perusahaan Ada Ke
pemilikan Warga Negara Asing
dan Atau Badan Hukum Asing,
selanjutnya disebutkan bahwa
untuk sektor perdagangan yang
tertutup terhadap kepemilikan
warga negara asing adalah
jasa perdagangan dan jasa penunjang perdagangan kecuali:
perdagangan skala besar, seperti : mall, supermarket, departemen
store, pusat pertokoan/perbelanjaan, perdagangan besar
(distributor/wholesaler, perdagangan ekspor dan impor), Jasa
Pameran/Konvensi, Jasa Sertifikasi Mutu, Jasa Penelitian Pasar,
Jasa Pergudangan di luar Lini I dan Pelabuhan, dan Jasa Pelayanan
Purna Jual.
www.watersense.org.uk

P

erkembangan ritel dalam format pasar modern memang
memberikan alternatif belanja yang menarik bagi
konsumen. Selain menawarkan kenyamanan dan kualitas
produk, harga yang mereka berikan juga cukup bersaing
dibandingkan dengan pasar tradisional, hal ini dimungkinkan
mengingat besarnya kemampuan modal para peritel modern
tersebut. Dengan skala ekonomi yang lebih besar, pasar
modern dapat mempersempit jalur distribusi sehingga mampu
menawarkan harga yang jauh lebih kempetitif kepada konsumen.
Keadaan ini jelas menjadi permasalahan dan membuat risau para
pedagang skala kecil.
Permasalahan lain yang timbul adalah dominasi peritel modern
terhadap pemasok, terutama pemasok dalam skala Usaha Kecil
Menengah (UKM). Masalah ini seringkali dilontarkan pelaku usaha
UKM karena ketidakmampuannya untuk melakukan negosiasi
dengan pelaku usaha ritel besar yang mempunyai format ritel yang
beragam. Isu ini terus berkembang sebagai akibat lemahnya posisi
tawar dari pemasok terhadap
peritel besar sehingga meng
akibatkan perilaku tidak adil
kepada pemasok (abuse of
dominant position).
Penguasaan modal maupun
jalur distribusi yang kuat yang
dimiliki peritel besar dapat
mempengaruhi kegiatan pe
saingn ya (secara horizontal)
maupun supplier/agen (secara
vertical). Dalam bisnis ini
terdapat biaya yang diperlaku
kan oleh perusahaan pengecer
modern seperti : kondisi diskon,
opening fee, listing fee, rabate/
rabat, dan biaya promosi yang
nilainya harus dinegosiasikan
antar perusahaan pemasok dan
perusahaan pengecer modern,
atau apabila sebelumnya per
usahaan pemasok telah menjual
produknya kepada perusahaan
peritel lain, maka yang terjadi, produk perusahaan pemasok bisa
dikeluarkan dari perusahaan pengecer modern.
Berbagai permasalahan di atas memerlukan regulasi yang tepat
sehingga diharapkan akan mampu mengatasi berbagai dampak
dari perkembangan dari sektor ritel itu sendiri. Pada saat ini yang
terjadi justru berbagai bentuk regulasi yang ada belum dapat
mengantisipasi kompleksnya permasalahan yang timbul.

Inefisiensi Pengaturan Kemitraan

Pengaturan kewajiban kemitraan dapat menimbulkan persepsi
yang beragam terutama dalam implementasi kewajiban bermitra.
Apabila tujuan kemitraan tersebut adalah mencakup kemitraan
dengan pihak UKM sebagi supplier, hal ini akan lebih efektif
apabila aturan ini juga diharmoniskan dengan aturan sub kontrak
maupun aturan kemitraan UKM yang terdapat dalam UU Usaha
Kecil dan Menengah.
Bentuk kewajiban menerapkan persyaratan perdagangan
secara transparan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan
iklim persaingan yang sehat. Dalam hal ini, perlu adanya peran
regulator untuk mengawasi pelaksanaan peraturan ini sehingga

dapat mencapai tujuan kemitraan sesuai dengan tujuan awal
pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Revitalisasi Fungsi Pengawasan

Mencermati perkembangan permasalah sektor ritel tidak
terlepas dari belum efektifnya fungsi pengawasan dan penegak
an hukum dalam aturan ritel, hal ini berlaku tidak hanya kepada
pelaku usaha tetapi juga berlaku pada instansi terkait sehingga
dibutuhkan harmonisasi terutama dengan Pemerintah Daerah se
laku pelaksana law enforcement bagi aturan ritel di wilayahnya.
Dengan berkembangnya sektor ritel, maka pemerintah di
hadapkan pada pilihan untuk menyeimbangkan kepentingan
nasional dan kepentingan investasi. Pemerintah yang pada saat
ini belum memiliki regulasi ritel bersifat nasional yang dapat men
dukung perkembangan pasar tradisional dan modern yang sekali
gus mengawasi perkembangan ritel modern di provinsi/daerah.
Aturan yang telah ada selama ini banyak diabaikan oleh
pemerintah daerah, peraturan daerah seringkali bersinggungan
dengan peraturan pemerintah pusat. Bentuk aturan yang sedang
dibahas saat ini masih belum cukup untuk mengantisipasi per
masalahan yang terus berkembang dalam sektor ritel, bahkan
kaitannya dalam mengantisipasi masalah daya saing UKM
sekalipun!
*) Analis Kebijakan Persaingan

http://museum.agropolis.fr

Dalam aturan tersebut penanaman investasi modal asing
hanya dibatasi pada perdagangan skala besar dan tertutup
bagi perdagangan dalam skala kecil seperti toko modern dan
pasar modern skala kecil. Peraturan tersebut bertujuan untuk
melindungi pasar tradisional dari serbuan pemodal asing, akan
tetapi fakta-fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan
bahwa telah banyak minimarket asing dengan skala kecil yang
telah beroperasi di Indonesia. Dengan demikian, peraturan ter
sebut dirasakan kurang efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini juga
menunjukan bahwa perlu adanya harmonisasi peraturan dengan
BKPM sebagai pengawas terdepan bagi masuknya investasi asing
ke Indonesia.
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aktifitas
Forum Dengar Pendapat:

K

omisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) kembali mengadakan forum
d e n g a r p e n d a p a t u n t u k m e n
dapatkan masukan-masukan yang berguna
untuk mengetahui kondisi riil persaingan
usaha yang terjadi di lapangan, dan dengar
pendapat kali ini memb ahas tentang
ketersediaan sarana produksi peternakan
(SAPRONAK) bagi indust ri peternakan
yang meliputi wilayah Kalimantan Timur.
Forum ini diselenggarakan pada tanggal
9 Oktober 2006, di Hotel Comfort,
Balikpapan. Diskusi tersebut dihadiri oleh
anggota KPPU (Soy Martua Pardede, SE dan
Ir. Mohammad Iqbal), dengan Drh. Djajadi
Gunawan, MPH, Direktur Budidaya Ternak
Non Rumin ansia, serta para stakeholder
yang terkait dengan permasalahan seputar
bidang peternakan.
Forum dengar pendapat adalah per
temuan terbuka yang diselenggarakan
oleh Komisi untuk mendapatkan infor
masi dari peserta dan atau pihak terkait
dalam rangka pelaksanaan UU No.5/1999
sebagaimana ditentukan dalam SK No.
08/KPPU/Kep/XI/2000. Setiap keterangan
yang diperoleh dalam forum ini dapat
dijadikan dasar bagi Komisi untuk pem
bahasan dalam Rapat Komisi guna me
lakukan penilaian ada atau tidak adanya
12
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praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat. Selanjutnya, jika infor
masi tersebut telah jelas dan lengkap
maka Komisi dapat memproses lebih
lanjut dugaan pelanggaran tersebut sesuai
dengan Tata Cara Penyampaian Laporan
dan Penanganan Dugaan Pelanggaran
terhadap UU No.5/1999 (SK No. 05/KPPU/
Kep/IX/2000 dan Peraturan Komisi No. 1
tahun 2006).
Dengan demikian, berbagai informasi
akurat yang diperoleh dari para
stakeholder akan sangat berguna bagi
KPPU untuk mendapatkan gambaran
yang jelas sehingga upaya KPPU dalam
mewujudkan iklim usaha yang kondusif
dapat senantiasa terjaga. Sebelum forum
ini diselenggarakan, KPPU telah melakukan
analisis awal mengenai permasalahan
yang terjadi dalam pola pengembangan
budidaya ayam ras, pola bisnis peternak
dan prinsip-prinsip persaingan usaha yang
melingkupinya.
Pengembangan bisnis budidaya ayam
ras di Indonesia saat ini ditengarai meng
hadapi sejumlah persoalan dan kendala.
Informasi yang saat ini diketahui adalah
peternak mandiri kalah bersaing dengan

perusahaan peternakan yang memiliki
modal besar. Diskriminasi dalam keter
sediaan sapronak menjadi isu utama
yang akan ditelusuri lebih lanjut pada
industri peternakan di Kalimantan Timur.
Selain itu, juga terdapat dilema dalam pe
ngembangan industri peternakan ayam
ras berupa tidak jelasnya arah kebijakan
pemerintah, karena adanya kebijakan
otonomi daerah yang mengakibatkan
kebijakan pemerintah pusat kurang cepat
direspon oleh daerah, sehingga meng
akibatkan pasar terdistorsi.
Diskusi yang berkembang dalam forum
ini diharapkan dapat menjadi acuan KPPU
untuk menindaklanjuti kasus ini jika
ternyata terdapat indikasi pelanggaran
UU No.5/1999 yang memuat ketentuan
tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berawal
dari forum ini maka diharapkan kerja
sama yang baik antara KPPU dan para
stakeholder dapat ditingkatkan sehingga
keduanya dapat bersama-sama mengarah
kan setiap pihak untuk berperilaku sejalan
dengan ketentuan dalam UU No.5/1999.
Sumber: Laporan Kegiatan
Komunikasi

Dokumentasi KPPU

clip art

Kondisi Aktual Iklim Persaingan
di Bidang Peternakan

teropong
Putusan KPPU tentang:

Penunjukan Langsung dalam
Proyek Logo Baru PERTAMINA
memutuskan untuk menunjuk langsung LANDOR, sehingga PT.
PERTAMINA dalam jangka waktu kurang lebih 13 (tiga belas)
bulan memiliki waktu yang cukup untuk memilih penyedia jasa
pembuatan logo secara kompetitif melalui proses tender atau
beauty contest.
b. Alasan LANDOR tidak bersedia mengikuti proses beauty
contest.
Bahwa sebelum ditunjuk untuk melakukan pekerjaan perubahan
logo baru PT. PERTAMINA (Persero), LANDOR juga mengerjakan
perubahan logo Bank BNI dan Indosat yang penunjukannya
melalui proses beauty contest.
3. Ketentuan BAB VII SK 036
tidak dapat diterapkan dalam
penunjukan LANDOR karena
Majelis Komisi menemukan
LANDOR bukanlah konsultan
kom unikasi dan ruang ling
kup pekerjaan LANDOR dalam
pekerjaan perubahan logo baru
PT. PERTAMINA (Persero) tidak termasuk penyediaan jasa konsultan
komunikasi.
4. Penunjukan langsung LANDOR berdampak terhadap pelaku usaha
lain dan PT. PERTAMINA (Persero).
a. Dampak terhadap pelaku usaha lain
Bahwa tindakan PT. PERTAMINA (Persero) yang sejak awal meng
inginkan LANDOR sebagai pembuat logo telah menghilangkan
kesempatan bagi peru sahaan pembuat logo lain untuk
menambah referensi dan meningkatkan reputasinya.
b. Dampak terhadap PT PERTAMINA (Persero)
Bahwa tindakan PT. PERTAMINA (Persero) yang sejak awal
menginginkan LANDOR sebagai pembuat logo telah meng
hilangkan persaingan penawaran dari perusahaan pembuat logo
lain sehingga tidak ada pilihan sebagai pembanding bagi PT.
PERTAMINA (Persero) dalam menilai penawaran LANDOR baik
dari segi harga, ruang lingkup kerja maupun kualitas kerja.
Berdasarkan fakta-fakta yang ada, Majelis Komisi memutuskan:
1. Menyatakan PT PERTAMINA (Persero) secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat karena menunjuk secara langsung LANDOR untuk
pembuatan logo PT PERTAMINA (Persero) tanpa alasan yang sah;
2. Menghukum PT PERTAMINA (Persero) untuk membayar denda
sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus
disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan
pajak Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I, yang beralamat
di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui bank pemerintah
dengan kode penerimaan 1212;
Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut
di atas dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi —tidak
memihak siapapun— semata-mata sebagai pengemban amanat
pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 guna terwujudnya
kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha dan menjamin
persaingan usaha yang sehat dan efektif.
Sumber: Kegiatan Penanganan Perkara
pertamina.com

K

omisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai
melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No.02/
KPPU-L/2006 yaitu dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU
No.5/1999) berkaitan dengan penunjukan langsung LANDOR (branding
consultant) pada proyek perubahan logo Pertamina oleh PT. Pertamina
(Persero). Majelis Komisi yang terdiri dari Erwin Syahril (Ketua), Syamsul
Maarif dan Faisal Hasan Basri (masing-masing sebagai anggota),
memutuskan bahwa PT. Pertamina (persero) terbukti melanggar pasal
19 (d) UU No.5/1999.
Perkara ini muncul, setelah KPPU
menerima laporan, kemudian me
lakukan Pemeriksaan Pendahuluan
mulai tanggal 7 Februari 2006
sampai dengan tanggal 20 Maret
2006. Dalam Pemeriksaan Pendahulu
an, Tim telah mendengar keterangan
dari Terlapor dan Pelapor. Dari
Pemeriksaan Pendahuluan Tim menemukan indikasi kuat pelanggaran
terhadap Pasal 19 huruf d UU No.5/1999, dengan pertimbangan antara
lain sebagai berikut:
w Bahwa ketentuan Bab VII Surat Keputusan Direksi PT. PERTAMINA
(Persero) Nomor 036/C0000/2004-SO (SK 036) tentang Manajemen
Pengadaan Barang/Jasa berpotensi mengakibatkan persaingan
usaha tidak sehat;
w Bahwa PT. PERTAMINA (Persero) telah melakukan tindakan
diskriminasi dengan cara memperlakukan LANDOR secara
istimewa melalui penunjukan langsung sehingga mengh ilang
kan atau menutup persaingan uasaha pada pasar jasa konsultan
komunikasi.
Dari hasil Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, selanjutnya Tim
merekomendasikan kepada Komisi untuk melanjutkan ke Pemeriksaan
Lanjutan. Pemeriksaan Lanjutan dilakukan mulai tanggal 21 Maret 2006
sampai dengan tanggal 16 Juni 2006. Dalam Pemeriksaan Lanjutan,
Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari Terlapor dan para
Saksi di bawah sumpah. Mengingat masih terdapat pihak yang perlu
di dengar keterangannya, maka Majelis Komisi memutuskan untuk
memperpanjang Pemeriksaan Lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari
kerja untuk mendapatkan keterangan dari Terlapor kembali dan para
Saksi di bawah sumpah.
Akhirnya, setelah melakukan serangkaian Pemeriksaan Pen
dahuluan selama 30 (tiga puluh) hari kerja, Pemeriksaan Lanjutan
selama 60 (enam puluh) hari kerja, dan Perpanjangan Pemeriksaan
lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari kerja, maka Majelis menilai halhal sebagai berikut:
1. PT PERTAMINA (Persero), mengistimewakan LANDOR karena tidak
berupaya untuk mencari perusahaan pembuat logo pembanding
dan mengabaikan branding consultant lain;
2. Alasan PT PERTAMINA (Persero) melakukan penunjukan langsung
tidak benar dan tidak berdasar.
a. Alasan Keterbatasan waktu untuk launching logo baru;
Bahwa pelaksanaan launching logo PT. PERTAMINA (Persero)
dilakukan pada tanggal 10 Desember 2005 atau kurang lebih
13 (tiga belas) bulan sejak Direksi PT. PERTAMINA (Persero)
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Foto-foto:Dokumentasi KPPU

cakrawala

The 2nd APEC Training Course on Competition Policy:

Upaya Advokasi Hukum dan Kebijakan Persaingan
sebagai Pilihan Strategi Efektifitas Implementasi
UU No.5/1999
Oleh Andi Zubaida Assaf *)

P

erkembangan tingkat pemahaman terhadap implementasi
UU No.5/1999 yang terus bergulir menjadi tantangan bagi
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk
mengupayakan suatu strategi komunikasi yang efektif terhadap
pelaku usaha, kalangan akademisi dan pihak- pihak pemerintah.
Selain dalam lingkup nasional, KPPU pun aktif berinteraksi dengan
lembaga pengawas persaingan usaha di negara lain. Sehingga
kerap juga mendapat dukungan dari organisasi-organisasi dunia
di bidang ekonomi dan persaingan usaha.
Kalangan internal KPPU sangat paham bahwa penguatan
tenaga-tenaga yang berkualitas dalam
lembaga ini akan mendukung percepatan
implementasi UU No.5/1999 di negeri
ini secara efektif. Program penguatan
sumber daya manusia tersebut salah
satunya ditandai dengan disertakannya
staf KPPU dalam pelatihan-pelatihan
internasional. APEC (Asia – Pacific
Economic Cooperation) adalah satu
dari organisasi internasional yang telah
memasukkannya dalam agenda rutin
tahunan dan tujuannya tak lain adalah
sebagai kontribusi dalam kerangka kerja
APEC yaitu percepatan reformasi regulasi
dan iklim kompetisi.
14
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Pelatihan yang bertajuk APEC Training Course on Competition
Policy, diselenggarakan pada tanggal 8-10 Agustus 2006 di Hotel
Amari Watergate, Bangkok, Thailand, dan difokuskan pada diskusi
tentang: Competition advocacy dan Regulation of Business
Combination. Staf Direktorat Komunikasi KPPU yang mengikuti
pelatihan mendapat kesempatan untuk menggali aspek-aspek
strategis dari setiap pilihan materi yaitu tentang Regulation of
Business Combination yang disampaikan oleh Toshiaki Takigawa
dari Kansai University School of Law, dan untuk Compet ition
Advocacy oleh Philippe Brusick, selaku Head, Competition Law and
Consumer Policies Branch, UNCTAD.
Setiap peserta pelatihan diharapkan
dapat berbagi pengalaman mengenai
kegiatan yang dilakukan oleh masingmasing lembaga pengawas persaingan
usaha di sejumlah negara, yaitu Aus
tralia, China, Hongkong, Jepang, Ma
laysia, Peru, Papua Nugini, Filipina,
Rusia, China Taipei, Thailand, China
Taipei, Amerika Serikat, dan Vietnam.
Pem ahaman peserta selanjutnya diolah
dalam diskusi dengan tiga bahasan
utama yaitu pelaksanaan kegiatan,
tantangan dan hambatan, serta kunci
sukses pelaksanaan kegiatan.

Diskusi yang berkembang mengenai efektifitas implementasi
hukum persaingan usaha diawali dengan mengidentifikasi
sejumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pengawas
persaingan usaha untuk meningkatkan kerjasama dengan
pemerintah serta upaya memperbaiki tingkat pemahaman
mengenai manfaat kompetisi yang dijabarkan sebagai upaya
advokasi hukum persaingan (competition advocacy). Berdasarkan
definisinya, maka competition advocacy mengindikasikan dua
tipe kegiatan yaitu: pertama, kegiatan yang ditujukan kepada
pelaku usaha, konsumen dan stakeholder lain, kedua, kegiatan
yang ditujukan kepada organisasi pemerintah dengan yurisdiksi
dan kebijakan yang berhubungan dengan iklim kompetisi yang
sehat.
Dalam pelaksanaannya, competition advocacy tidak dapat
dipisahkan dengan kegiatan penegakan hukum. Bahkan harus
mempunyai agenda yang saling mendukung dengan penegakan
hukum sehingga meningkatkan pemahaman yang benar dalam
implementasi hukum dan kebijakan persaingan. Tidak itu saja, titik
berat obyek dari competition advocacy dalam konteks efektifitas
implementasi hukum persaingan usaha adalah peruntukan
hukum tersebut bagi dunia usaha. Agar efektif, maka modal
utama berupa upaya penegakan hukum diharapkan berujung
pada peningkatan tingkat kesadaran publik terhadap keberadaan
hukum persaingan. Di sisi lain, upaya tersebut harus senantiasa
diimbangi dengan penjabaran hasil survey ekonomi dan industri
pada industri tertentu yang nantinya akan membantu kasus-kasus
yang sedang diselidiki.
Berdasarkan telaah contoh kasus yang dijabarkan dari masingmasing negara, maka competition advocacy secara ringkas dirunut
berjalan dalam tiga fase (gambar 1). Fase pertama difokuskan
pada perumusan hukum persaingan dan eksistensi lembaga
pengawasnya, fase kedua ditujukan untuk menyebarluaskan
implementasi hukum persaingan dan upaya meningkatkan
tingkat pemahaman terhadap kebijakan tersebut, dan fase ketiga
menitikberatkan pada pembahasan regulasi pemerintah yang
terkait dengan kebijakan persaingan. Intinya, dalam keterbatasan
anggaran dan sumberdaya manusia, maka upaya advokasi dipilah
dan dipilih pada kegiatan yang paling efektif pelaksanaannya.

Tahapan Pelaksanaan Strategi
Competition Advocacy
Fase 1:
ü Pemahaman hukum persaingan
ü Keberadaan lembaga pengawas

Fase 2:
ü Implementasi hukum persaingan
ü Memperbaiki tingkat pemahaman

Fase 3:
ü Pembahasan regulasi pemerintah

Menghadapi banyaknya persoalan dalam implementasi hukum
persaingan usaha di setiap negara, APEC menyuguhkan materi
kedua dalam pelatihan kali ini, yaitu business combination. Businness Combination adalah kondisi yang menggambarkan sejumlah
kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang terkait dengan
merger, penguasaan saham dan jabatan rangkap. Dua isu businness combination yang penting untuk dicatat adalah isu “margin
squeezing” di Malaysia dan isu penyalahgunaan posisi dominan/
fasilitas penting di Peru. Walaupun penuh dengan semangat
persaingan tetapi di negeri sendiri, isu business combination
belum menjadi titik perhatian utama, karena lembaga pengawas
persaingan di Indonesia masih bergulat seputar interaksi antara
kebijakan pemerintah dengan kerangka hukum lembaga pengawa
was persaingan.
Sepintas memang sejumlah negara telah membuka sepak
terjang mereka terhadap kondisi terjadinya business combination.
Tetapi, sekali lagi telaah kasus menunjukkan bahwa merger, sebaa
agai isu utama dalam business combination, menjadi suatu kondisi
yang sulit dan kompleks untuk didekati dari hukum persaingan
usaha. Untuk itu, direkomendasikan kemudian bahwa regulasi
pengendalian merger perlu memperhatikan penyusun peraturan
perundangan yang bijaksana, mengadopsi prosedur yang dapat
mengakomodasi kondisi aktual, tersedianya sumberdaya yang
memadai bagi lembaga pengawas persaingan dan dapat menca
ciptakan matriks institusi yang memadai.
Kini, pada pembahasan tingkat lanjut dalam strategi implema
mentasi UU No.5/1999 yang efektif diharapkan suatu konsep
harus terus menerus dikembangkan sejalan dengan perkembanga
gan hukum persaingan usaha. Pada tingkat pemahaman yang
berbeda antar masing-masing publik dari masing-masing negara
maka tantangan bagi pelaksanaan competition advocacy dapat
dipelajari sebagai referensi.
Akhirnya, berbagi pengalaman dalam menghadapi masalah
dan tantangan diharapkan dapat terus berkesinambungan setiap
suatu kegiatan pelatihan dilaksanakan. Langkah ini telah diramu
tersendiri oleh APEC sejak tahun 2002 dengan berturut-turut
melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan.
*) Kasubdit Advokasi
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forum KPD
Forum KPD berisi laporan kegiatan dan temuan-temuan
masalah persaingan usaha di empat wilayah kerja Kantor
Perwakilan Daerah (KPD) yang berpusat di Medan,
Surabaya, Makassar dan Balikpapan. Informasi yang
disajikan dihimpun dari rangkaian kegiatan KPPU di daerah
dan laporan rutin Kepala KPD yang menggambarkan
pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU di berbagai
daerah di tanah air.

Balikpapan
Rangkaian Kegiatan Kantor
Perwakilan Daerah KPPU di
Balikpapan

D

alam menjalankan tugasnya sebagai wakil pengawas
hukum praktek monopoli dan persaingan usaha di
Kalimantan, KPD KPPU Balikpapan telah mengidentifikasi
beberapa isu praktek monopoli dan persaingan usaha. Isu-isu ter
sebut antara lain praktek monopoli kegiatan bongkar muat oleh
TKBM Komura di Pelabuhan Samarinda dan praktek monopoli
pengelolaan Terminal Kargo Bandara Sepingggan, Balikpapan oleh
PT. (Persero) Angkasa Pura I.
Masalah monopoli kegiatan bongkar muat oleh TKBM Komura
di Pelabuhan Samarinda disuarakan oleh TKBM Tuah Bumi Kerta

negara. Pada pertemuan di kantor KPD Balikpapan yang diadakan
pada tanggal 4 Agustus 2006, TKBM Tuah Bumi Kertanegara
menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatannya mereka merasa
dihalang-halangi oleh TKBM Komura untuk melakukan kegiatan
bongkar muat di Pelabuhan Samarinda. Disamping itu TKBM merasa
didiskriminasi oleh Perusahaan Bongkar Muat di Pelabuhan Samarinda
yang tidak mau menggunakan jasa mereka dengan alasan mereka
hanya menggunakan jasa TKBM Komura.
Masalah monopoli pengelolaan Terminal Kargo Bandara
Sepinggan, Balikpapan oleh PT. (Persero) Angkasa Pura I pertama
kali disuarakan oleh GAFEKSI Kota Balikpapan. GAFEKSI me
nyampaikan keberatan atas pengambilalihan pengelolaan Terminal
Kargo Bandara Sepinggan, Balikpapan oleh PT. (Persero) Angkasa
Pura I pada awal bulan Agustus 2006. Atas keberatan GAFEKSI
tersebut, Kepala KPD KPPU Balikpapan kemudian mengundang
I.B.G. Winaya selaku General Manager PT. (Persero) Angkasa Pura
I cabang Bandara Internasional Sepinggan untuk mengadakan
pembicaraan mengenai permasalahan tersebut. Pada pertemuan
yang diadakan pada tanggal 28 Agustus 2006 di KPD KPPU
Balikpapan, PT. (Persero) Angkasa Pura I menjelaskan bahwa
pengelolaan Terminal Kargo Bandara Internasional Sepinggan sudah
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Undangundang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, Peraturan
Pemerintah No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan dan
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 48 Tahun 2002 tentang
Penyelenggaraan Bandar Udara Umum.
Disamping itu, Sekretariat KPPU RI dan KPD KPPU di Balik
papan juga telah menyelenggarakan Diskusi Distribusi Gula yang
dilaksanakan tanggal 23-24 Agustus 2006 di ruang rapat KPD KPPU
Balikpapan. Pada acara diskusi ini, Sekretariat KPPU mengundang
beberapa stakeholder dalam distribusi gula di Kalimantan Timur,
yaitu Disperindagkop Kota Balikpapan, Disperindagkop Propinsi
Kalimantan Timur dan Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia
(APEGTI) Kalimantan Timur bagian utara.
Sumber: KPD Balikpapan

Surabaya
Sosialisasi

Sebagai Kantor Perwakilan yang bertugas menyampaikan
informasi tentang Putusan-putusan KPPU dan prinsip-prinsip
hukum persaingan yang sehat berdasarkan UU Nomor 5 tahun
1999, KPD Surabaya melakukan sosialisasi tentang urgensi
pengaturan pasar modern dalam rangka menjamin koeksistensi
dengan pasar tradisional. Pada acara seminar yang diadakan di
Kabupaten Situbondo, tanggal 30 Juli 2006, Kepala KPD Surabaya
mensosialisasikan putusan KPPU Nomor 3/KPPU-L-I/2001 tentang
ekspansi wilayah PT Prismatama Indomarco. Seminar dihadiri
oleh pelaku usaha pasar dan pejabat Pemerintah Kabupaten
setempat.

Dokumentasi KPPU

Lokakarya Persaingan Usaha

Dengar Pendapat.
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Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam rangka
menjalankan tugas sebagai pengawas persaingan usaha
berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No 5/1999)
telah menjalankan kewenangan membuat putusan dalam perkara
persaingan pelaku usaha dan memberikan saran dan pertimbangan
dalam kebijakan persaingan kepada pemerintah.
Dalam menjalankan dua (2) kewenangan ini, KPPU seringkali
mendapatkan fakta-fakta pelanggaran hukum persaingan dan

potensi distorsi pasar oleh pelaku usaha sebagai akibat dari
kebijakan proteksi dan lisensi usaha yang bersifat eksklusif dari
pemerintah khususnya pemerintah daerah (Pemda).
Di tengah terdesentralisasinya kewenangan pemerintahan
berd asarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah
dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah memiliki
kewenangan yang amat besar dan strategis dalam menentukan
kebijakan usaha di daerahnya. Semangat otonomi dalam ke
bijakan persaingan ini dapat tercermin dari produk hukum
daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) yang dalam hal tertentu
bersifat protektif dan berpotensi tidak sejalan dengan UU nasional
seperti UU Nomor 5 Tahun 1999. Beberapa fakta yang berkaitan
dengan hal ini adalah kebijakan yang bersifat mengh ambat
persaingan antar propinsi misalnya Perda di Sulawesi Tengah
yang melarang penjualan rotan ke Jawa Timur, Sementara di
tingkat kabupaten misalnya Perda suatu kabupaten yang me
larang masuknya komoditas tertentu di wilayahnya, atau Perda
yang mengutamakan pelaku usaha kabupaten setempat dalam
pengadaan barang/jasa.
Kebijakan lain yang bersifat meniadakan persaingan adalah
Perda penunjukan pelaku usaha tertentu dalam bidang usaha
barang/jasa tertentu atau Perda yang hanya menyediakan
instrumen penunjukan langsung melalui SK Walikota dalam
pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dalam kebijakan tertentu, munculnya Perda yang bertujuan
untuk memproteksi wilayah pemasaran ini didasarkan pada
peraturan atau perundangan nasional, namun dalam banyak
kasus kebijakan ini ditimbulkan karena semangat otonomi yang
cenderung eksklusif yang berakibat (1) secara mikro menghambat
munculnya persaingan usaha secara sehat di antara pelaku usaha

nasional atau daerah lain dan (2) secara makro memunculkan
sekat-sekat kewilayahan dalam distribusi barang/jasa secara
nasional. Kondisi kedua ini amat riskan karena justru berpotensi
membentuk wilayah ekonomi yang bersifat enclave dalam negara
kesatuan RI yang melebihi standar negara bagian dalam suatu
negara berbentuk serikat.
Untuk itu, KPD Surabaya pada tanggal 20 September 2006
mengadakan seminar di Hotel Hyatt Surabaya dengan meng
undang instansi berkompeten dalam perumusan dan pengawasan
kebijakan persaingan pemerintah daerah yaitu Komisi B Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/ Kota dan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota di Propinsi
Jawa Timur. Acara KPD Surabaya ini menghadirkan Komisoner
Dr Syamsul Maarif, SH, LL.M dan Ir Mohammad Iqbal sebagai
pembicara untuk forum pertukaran informasi mengenai kebijakan
persaingan usaha yang sehat diharapkan pada masa mendatang
akan muncul adopsi dan adapatasi kebijakan daerah yang sesuai
dengan UU Nomor 5 Tahun 1999.
Sumber: KPD Surabaya

Makassar
Audiensi dengan Kadin Sulawesi Selatan

Berdasarkan ketentuan UU No. 1/1987, Kamar Dagang dan
Industri (KADIN) mempunyai fungsi sebagai wadah komunikasi
dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha
Indon esia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan masalah perdaangan, perindustrian, dan jasa. Melihat
fungsi KADIN tersebut, KPD Makassar memandang perlu untuk
membuka akses dengan KADIN Sulawesi Selatan, terutama bila
dikaitkan dengan salah satu prioritas KPPU yaitu: melakukan upaya
terbaik untuk mempercepat proses internalisasi nilai-nilai hukum
persaingan usaha di kalangan pelaku usaha.
Untuk itu, pada tanggal 23 Agustus 2006, Kepala KPD Ma
kassar telah melakukan audiensi dengan KADIN Sulawesi Selatan
yang dalam hal ini diwakili oleh Bpk. Syahrir Nur selaku Direktur
Eksekutif. Pada pertemuan ini beliau disamping menyampaikan
dukungan penuh kepada KPPU terkait upaya internalisasi nilainilai hukum persaingan usaha i.e UU No. 5/1999 khususnya di
kalangan pelaku usaha yang menjadi anggota KADIN, juga sempat
disinggung beberapa permasalahan seputar keanggotaan KADIN
yang masih belum efektif.

Evaluasi kebijakan di Sektor Industri Gula

Pada tanggal 6-7 September 2006 Sekretariat KPPU c.q Direktorat
Kebijakan Persaingan menyelenggarakan kegiatan diskusi terbatas
dengan beberapa stakeholder Industri Gula (Disperindag Sulsel,
Disperindagkopel Kota Makassar, PTPN XIV, APEGTI dan Distributor
Gula) di Makassar, yang pada pokoknya membahas permasalahan
seputar distribusi gula di Sulawesi Selatan.

Dokumentasi KPPU

Seminar Persaingan Usaha

Seminar KPPU

KPPU sebagai lembaga yang diberi amanah untuk mengawasi
implementasi UU No. 5/1999, setiap saat dituntut untuk me
lakukan upaya terbaik guna menjamin efektivitas pelaksanaan
undang-undang dimaksud. Upaya yang menurut KPD Makassar
patut untuk terus di explore (disamping law enforcement) adalah
bagaimana memformulasikan suatu approach yang mengarah/
mendorong terciptanya perubahan perilaku pelaku usaha secara
sukarela, salah satunya adalah dengan membuka akses informasi
seluas-luasnya kepada pelaku usaha itu sendiri.
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forum KPD
Sebagai langkah awal, pada tanggal 18 September 2006 KPD
Makassar bekerja sama dengan Direktorat Komunikasi menyelenggarakan
seminar mengenai prinsip-prinsip persaingan usaha dalam UU No.
5/1999, bertempat di Hotel Singgasana – Makassar.
Kegiatan yang dihadiri sekitar 50 (lima puluh) orang pengurus/
perwakilan dari KADIN Sulawesi Selatan, KADIN Kota Makassar,
dan Asosiasi/Himpunan/Gabungan pelaku usaha di kota Makassar
ini menghadirkan 2 (dua) orang Komisioner KPPU, yaitu: Bpk. Soy
Martua Pardede dan Bpk. Tadjuddin Noersaid sebagai pembicara.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan
pemahama n para praktisi hukum di kota Makassar mengenai
UU No. 5 / 1999, khususnya terkait dengan hukum acara yang
berlaku di KPPU.

Kuliah Umum Hukum Persaingan Usaha

Pada tanggal 17 Juli 2006 KPD Makassar bekerja sama de
ngan Direktorat Komunikasi, menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan
Kuliah Umum di Fak. Ekonomi dan Fak. Hukum di Universitas
Hasanuddin, Makasar.
Kegiatan yang dihadiri kurang lebih 100 (seratus) orang pe
serta (yang tidak hanya berasal dari Fakultas Hukum dan Fakultas
Ekonomi, namun juga dihadiri oleh beberapa perwakilan dari
perguruan tinggi lain di Makassar), menghadirkan pembicara dari
Anggota Komisi/Sekretariat KPPU sebagai berikut:
Fakultas Ekonomi: Ir. Tadjuddin Noersaid dan Drs. Erwin
Syahril, SH. (keduanya Komisioner KPPU); Fakultas Hukum: Dr.
Syamsul Maarif, SH., LLM. (Ketua KPPU), dan M. Syuhadhak
(Direktur Komunikasi Sekretariat KPPU).
Turut hadir sekaligus membuka kegiatan ini adalah Dr. Fattah
Kadir, SU. (Dekan Fakultas Ekonomi Univ. Hasanuddin) dan Prof.
Dr. Syamsul Bahri, SH., MH.
Kegiatan yang merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan
audiensi dengan kalangan akademisi beberapa waktu yang lalu ini,
diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kalangan akademisi
di Makassar sekaligus mendorong lahirnya konsep-konsep hukum
persaingan yang lebih komprehensif dan applicable seh ingga
mudah dipahami oleh local competition communities, yang pada
akhirnya dapat memberikan kontribusi positif baik terhadap upaya
law enforcement maupun terhadap proses internalisasi nilai-nilai
hukum persaingan usaha dalam dinamika ekonomi daerah, ter
masuk pula “meluruskan” kebijakan pemerintah daerah yang ber
potensi menimbulkan praktek monopoli atau anti persaingan.

Dokumentasi KPPU

Evaluasi Kebijakan Persaingan

Sosialisasi peraturan Komisi No.1/2006.

Sosialisasi Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2006

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Surat Keputusan
Komisi Nomor: 1 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penanganan Perkara
di KPPU, serta semakin meningkatnya aktivitas law enforcement di
KPD Makassar, pada tanggal 28 Juli 2006 KPD Makassar bekerja
sama dengan Direktorat Penegakan Hukum menyelenggarakan
kegiatan sosialisasi Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU, bertempat di Hotel
Clarion - Makassar.
Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 50 (lima puluh) orang, yang
terd iri dari: perwakilan 5 (lima) asosiasi advokat, yaitu Ikatan
Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI),
Himpunan Pengacara dan Advokat Indonesia (HAPI), Ikatan Peng
acara Hukum Indonesia (IPHI), dan Serikat Pengacara Indonesia
(SPI); Perwakilan dari Polda Sulsel, dan 4 (empat) calon Anggota
Komisi baru yang berasal dari Makassar.
Adapun Anggota Komisi/Sekretariat KPPU yang menjadi pem
bicara dalam kegiatan ini antara lain Bpk. Tadjuddin Noersaid
(Komisioner KPPU), Bpk. Nawir Messi (Direktur Eksekutif Sekre
tariat KPPU), dan Ibu R. Kurnia Sya’ranie (Direktur Penegakan
Hukum Sekretariat KPPU).
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Pada bulan Juli 2006, KPD Makassar bekerja sama dengan
Direktorat Kebijakan Persaingan menyelenggarakan 2 (dua) ke
giatan diskusi terbatas, yaitu:
-	 Diskusi RUU Pelayaran, pada tanggal 3-5 Juli 2006, yang dihadiri
oleh beberapa stakeholder pelayaran (Dishub Sulawesi Selatan,
INSA, PT. Pelindo IV, GINSI, APBMI, dan TKBM).
-	 Diskusi Industri Migas, pada tanggal 26-28 Juli 2006, yang
dihadiri oleh beberapa stakeholder Industri Migas (Dinas
Pertambangan dan Energi Sulsel, Pertamina UP VII Makassar,
Din as Perindustrian, Perdagangan Koperasi & Penanaman
Modal Kota Makassar).

Audiensi Dengan PT. (Persero) Angkasa Pura I
Bandar Udara Hasanuddin

Seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas penerbang
an di Indonesia, baik arus penumpang maupun barang (cargo),
pengelola bandar udara memegang peranan penting dalam mem
fasilitasi segala bentuk aktivitas ekonomi serta pelayanan publik
di area bandar udara.
Melihat kecenderungan tersebut, KPD Makassar memandang
perlu untuk membuka akses dengan pengelola bandar udara Hasa
nuddin, yaitu: PT. (Persero) Angkasa Pura I Cabang Makassar.
Sebagai langkah awal, pada tanggal 3 Agustus 2006 KPD Makassar
telah melakukan audiensi dengan PT. (Persero) Angkasa Pura I dalam hal
ini diwakili oleh Bpk. Max M. Saliwir, SE. selaku General Manager.
Pada pertemuan ini, disamping sempat disinggung beberapa
aktivitas ekonomi seperti jasa layanan taksi, cargo, dll, diketahui

pula bahwa PT. (Persero) Angkasa Pura I telah melakukan upaya
untuk meminimalisir terjadinya persekongkolan tender, se
bagaimana dimaksud pada pasal 22 UU No. 5/1999, dalam bentuk
implementasi e-auction.
Berdasarkan hasil audiensi ini, kedepan KPD Makassar me
mandang perlu untuk lebih mencermati beberapa aktivitas eko
nomi di Bandar Udara Hasanuddin yang tampaknya mempunyai
potensi bersinggungan dengan UU No. 5/1999.
Sumber: KPD Makassar

Medan

Dokumentasi KPPU

Sertijab Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Medan

Pada tanggal 14 Agustus 2006, bertempat di Medan’s Club
dilansungkan kegiatan serah terima Jabatan KPD Medan dari Dedy
Sani Ardi, S.E., A.K. kepada Verry Iskandar, S.H. karena Dedy harus
mengikuti program pengembangan akademik Staf KPPU di Universitas
Indonesia. Acara serah terima tersebut dihadiri para stakeholder
KPPU diantaranya adalah Jajaran Instansi Pemerintah Propinsi
Sumatera Utara, Di
nas Terkait, Media
Cetak dan Elektronik,
Para Anggota DPRD
Propinsi Sum at era
Utara Komisi B yang
membidangi Ekonomi
d a n K e u a n g a n ,
Beberapa Asos iasi
pelaku usaha, serta
beber apa Lembaga
Swadaya Masyarakat
(LSM);
Dedy Sani Ardy, Se.,AK. (kiri),
Verry Iskandar, SH (kanan)

Proses Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, pada tanggal 25
Agustus 2006 berlangsung pemeriksaan yang bertempat di KPD
Medan kasus tender RSU Kota Pematangsiantar yang memeriksa
beberapa orang saksi dan Terlapor kasus ini. Terkait dengan adanya
laporan dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam Proyek Tender
Multiyears Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Pemkab Smalungun senilai 107 Milyar, KPD Medan terus melakukan
pemantauan secara aktif serta mengingatkan kepada para segenap
panitia pengadaan agar memperhatikan prinsip-prinsip persaingan
usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999
dan Pedoman Larangan Persekongkolan Tender KPPU. Atas Inisiatif
KPD Medan, juga terus dilakukan penelitian terhadap proses Tender
Alur Pelabuhan Belawan senilai 20 Milyar yang diduga panitia
membuat persyaratan yang hanya mengarah kepada pelaku usaha
tertentu.

Sosialiasi dan Pembentukan Jaringan Persaingan
Usaha

Dalam upaya untuk terus melakukan sosialiasasi KPPU, KPD
Medan terus menerus melakukan berbagai upaya untuk lebih
membuat KPPU menjadi membumi (down to earth) bagi para stake
holder-nya. Ekspektasi pelaku usaha yang demikian besar terhadap
KPPU untuk menyikapi beberapa persoalan terkait tender, diharapkan
menjadi modal kepercayaan dasar dari publik. Berbagai kunjungan

ke Instansi terkait telah dilakukan diantaranya kepada Pemerintah
Propinsi Sumatera Utara, DPRD Sumatera Utara, Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Sumut, Badan Pembangunan Daerah Sumut. Selain
itu juga melalui berbagai acara talk show interaktif yang khusus
membahas persaingan usaha aktual telah dilakukan diantaranya yaitu
dengan City Radio 95,9 FM dan Lite Fm 92,8 FM Medan.

Public Hearing Distribusi Pupuk di Sumatera Utara

Pada tanggal 13 September 2006, terkait dengan adanya
isu persaingan usaha tidak sehat dalam pendistribusian pupuk
di Sumatera Utara dan isu kelangkaan pupuk karena adanya per
alihan peruntukan pupuk dari subsidi ke non-subsidi mendorong
KPPU untuk menggelar Public Hearing Distribusi Pupuk di Sumatera
Utara.
Acara yang bertempat di Hotel Tiara Medan dipimpin oleh Anggota
Komisi Soy M. Pardede didampingi oleh Direktur Penegakan Hukum
KPPU, Kurnia Sya’ranie dengan didahului sambutan dan pengantar
diskusi oleh Deputi Meneg BUMN Agus Pakpahan. Forum yang
dibuka secara resmi oleh Kepala KPD Medan, dihadiri peserta yang
terdiri dari unsur pemerintah selaku regulator dan pembuat kebijakan
(Disperindag, Bea Cukai, Pemerintah Propinsi), unsur konsumen pupuk
(perusahaan-perusahaan perkebunan), asosiasi pupuk, Pengamat dan
Akademisi, serta Media dan LSM peminat persaingan usaha.
Pada akhir pertemuan diperoleh simpulan dari beberapa per
masalahan diantaranya yaitu perlunya pembenahan dalam sistem
distribusi dan pengawasan pupuk sehingga adanya moral hazard
dalam pendistribusian pupuk dapat dihindari, selain itu juga
perlunya ditekankan keterbukaan bagi perusahaan-perusahaan
perkebunan dalam melakukan pengadaan pupuk dengan cara
membuka kompetisi seluas-luasnya (competition for the market)
guna mendapatkan kualitas dan harga yang bersaing.

Advokasi KPPU Perwakilan Medan

Kepala KPD Medan menanggapi 2 koran lokal tanggal 6 September
2006, pemberitaan yang termuat dalam headline Harian Medan
Bisnis yang memuat berita (“AP4SU Patok Tarif Baru Listrik dan
Service Charge di Pusat Perbelanjaan”) dan Harian Waspada pada
halaman 7 yang memuat berita (“Semua Plaza Naikkan Tarif”). KPD
Medan beranggapan bahwa penetapan tarif oleh asosiasi pelaku
usaha merupakan tindakan kartel yang dilarang dalam Pasal 5
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian atas inisiatif KPD
Medan, pada tanggal 12 September 2006, Ir. Paulus Tamie, M.M.
(Ketua Umum AP4SU) hadir memenuhi undangan KPPU. Sebagai
pengantar, KPD Medan mencoba menjelaskan mengenai tugas dan
fungsi KPPU sebagai pengemban amanat UU No. 5 Tahun 1999.
Kemudian KPD Medan lanjutkan dengan masalah inti, mengenai
adanya berita menyangkut AP4SU yang berpotensi memunculkan
kartel harga dengan cara menetapkan harga yang sama untuk semua
anggota asosiasinya, yang mana penetapan harga yang dilakukan
oleh AP4SU merupakan hal yang dilarang dan berpotensi melanggar
UU No. 5 Tahun 1999. Pihak AP4SU kemudian menyadari jika hal
tersebut dilarang maka kebijakan patokan harga akan dihentikan
dan dibatalkan sehingga pengenaan service charge dan tarif listrik
kepada penyewa (tenant) diserahkan kembali kepada kebijakan
masing-masing pengelola. Hasil advokasi KPD Medan terhadap
hal tersebut kemudian direspon oleh Media dan beberapa sempat
terdokumentasikan yaitu Harian Kompas tanggal 13 September
2006, “KPPU: Batalkan Kesepakatan Harga”, Harian Medan Bisnis,
Usai Bertemu KPPU” AP4SU membatalkan Kesepakatan Service
Charge”.
Sumber: KPD Medan
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Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain
untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang
dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud
agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di
pasar bersangkutan menjadi kurang baik dari jumlah, kualittas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Pasal 24 UU No.5 tahun 1999
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