MEDIA BERKALA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa
perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang
sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa
perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar
bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:
a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai
lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang
atau jasa tertentu;
b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai
lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis
barang atau jasa tertentu.
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ipenghujung tahun ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencoba membahas kilas balik
perjalan yang telah dilaksanakan KPPU selama tahun 2006 dalam rangka melaksanakan amanat UU
No.5/1999. Telah banyak kemajuan yang dicapai oleh lembaga ini dalam periode tersebut,
pemahaman akan esensi dari hukum persaingan usaha telah menampakkan hasil yang ditandai dengan
mulai adanya perubahan perilaku para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Tentu saja
hal positif ini sangat mengembirakan dan perlu terus dipupuk agar terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat
sebagai tujuan bersama dapat terwujud, sehingga dapat terbentuk sistem perekonomian nasional yang efisien.
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Seiring dengan gencarnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPPU melalui berbagai forum, termasuk
melalui media massa dan elektronik yang diselenggarakan di Pusat maupun di Daerah, maka kesadaran
masayarakat akan pemahaman persaingan usaha yang sehat juga meningkat secara signifikan. Hal ini dibuktikan
dengan semakin banyaknya laporan yang masuk tentang pengaduan praktek persaingan usana yang tidak sehat
yang terjadi dengan jumlah yang terus meningkat selama periode 2005-2006. Kilas balik 2006 ini disajikan secara
lengkap dalam laporan utama.
Pada edisi kali ini juga di bahas tentang persaingan yang terjadi dalam industri pertelivisian Indonesia
dalam rubrik kolom. Dalam rubrik laporan dibahas tentang proses penegakan hukum dalam industri Asuransi dan
angkutan TKI. Selanjutanya rubrik aktivitas membahas penyelenggaraan seminar "Upaya perbaikan Sistem
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" yang merupakan penyelenggaraan kali kedua sepanjang tahun 2006 sebagai
buah hasil kerjasama KPPU dan KPK. Partisipasi aktif KPPU di dunia Internasional terangkum dalam rubrik
cakrawala, dimana kali ini KPPU menghadiri Konferensi yang diselenggarakan oleh The Asian Competition Forum
(ACF). Selanjutnya tentang pembukaan Kantor Perwakilan daerah KPPU di Batam (KPD Batam) yang merupakan
KPD kelima KPPU dirangkum dalam rubrik info. Tak ketinggalan seputar info KPD yang dituangkan dalam rubrik
forum KPD yang berisi laporan kegiatan masing-masing KPD dalam satu peroide tertentu.
MASA TUGAS ANGGOTA KOMISI
Tahun 2006 juga merupakan tahun diperpanjangnya masa tugas anggota KPPU yang telah berakhir setelah
lima tahun masa tugasnya (2000 - 2005). Nama - nama anggota KPPU yang akan memegang jabatan pada periode
selanjutnya telah ada pada Presiden RI. Untuk itu, harapan diletakkan pada para anggota KPPU yang baru agar
tetap menjaga komitmen UU No.5/1999 dan membawa KPPU pada kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang.
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TUMBUHNYA KESADARAN TERHADAP

NILAI PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT
eragam kasus persaingan usaha yang dihadapi oleh
KPPU sejak awal tahun 2006 mengisyaratkan
perkembangan baru bagi implementasi Undang –
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Masa implementasi
awal yang cukup berat telah dijalani oleh KPPU pada periode
pertama, yaitu pada tahun 2000 – 2005. Beranjak dari kondisi
awal yang penuh tantangan, KPPU terus memperbaiki kinerjanya
dan menjaga komitmen terhadap UU No.5/1999. Hasilnya, saat
ini adalah nilai-nilai persaingan usaha yang sehat telah menjadi
acuan bagi mayoritas pelaku usaha di tanah air.

B

KINERJA TAHUN 2006
Terlepas dari maraknya kasus persaingan usaha yang
didominasi oleh kasus persekongkolan tender, pada tahun ini
KPPU mencatat sejumlah indikator keberhasilan perbaikan
kinerjanya. Arus laporan yang masuk dari tahun ke tahun
memang bergerak lambat. Tetapi, pada kurun waktu 2005 –
2006 lonjakan yang signifikan pada jumlah laporan yang
disampaikan ke KPPU terjadi dan meningkat sampai sebesar dua
kali lipat dari tahun sebelumnya. Penanganan laporan tersebut
berujung pada penanganan perkara yang mengupas beragam
kasus persaingan usaha dimana diantaranya adalah kasus
diskriminasi harga dan kasus terjadinya hambatan persaingan.
Tugas dan wewenang KPPU memang tidak serta merta
mendapat sambutan baik dari kalangan pelaku usaha di
Indonesia. Apalagi berdirinya KPPU ditandai dengan masa – masa
iklim usaha yang penuh dengan nuansa anti persaingan sehat,
seperti tender kolusif, monopolisasi, kartel dan patronase pelaku
usaha dengan birokrat. Padahal, semua tindakan anti persaingan
hanya mengakibatkan biaya tinggi dan rendahnya daya saing.
KASUS PERSAINGAN USAHA TAHUN 2006
Pada umumnya, memang kasus persekongkolan tender adalah
kasus terbanyak yang ditangani oleh KPPU tahun ini. Dengan
meluasnya cakupan wilayah kerja KPPU di lima kota di Indonesia,
melalui keberadaan Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU di
Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan dan Batam, maka
persekongkolan tender yang terjadi di daerah – daerah semakin

4

banyak dilaporkan untuk ditindaklanjuti perkaranya. Hasil
penanganan perkara tender tersebut memperlihatkan bahwa
kasus persekongkolan tender (melanggar pasal 22 UU No.5/1999)
terjadi karena intervensi pejabat birokrasi atau pengaturan oleh
panitia tender.
Selain kasus tender, perkara persaingan usaha yang ditangani
oleh KPPU juga melibatkan pelaku usaha besar seperti Carrefour,
Semen Gresik dan Distributor Yamaha. Hal ini menarik untuk
dicermati karena terjadinya pelanggaran UU No.5/1999 pada
ketiga kasus ini terintegrasi dalam strategi bisnis ketiga pelaku
usaha tersebut. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi KPPU
dalam hal ini adalah menginternalisasikan nilai – nilai persaingan
usaha yang sehat pada iklim usaha yang terus menerus
berkembang dengan strategi bisnis yang kian inovatif.
KPPU DAN DUKUNGAN MULTISTAKEHOLDERS
Tanggapan positif terhadap kinerja KPPU sepanjang
keberadaannya juga datang dari pemerintah. Penyusunan
kebijakan ekonomi dan politik pemerintah yang sejalan dengan
implementasi UU No.5/1999 adalah cerminan dari dukungan
pemerintah kepada KPPU. Pemerintah diharapkan dapat berperan
untuk memudahkan internalisasi nilai – nilai persaingan usaha
yang sehat dalam setiap kebijakan pemerintah.
Sejalan dengan kondisi saat ini, maka dalam rangka kerjasama
dan koordinasi yang efektif suatu lingkup kerja lembaga
negara/instansi pemerintah, KPPU juga telah membukukan dua
MOU (Memorandum of Understanding) selama tahun 2006. MOU
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi telah ditandatangani
pada 6 Februari 2006 dan MOU dengan Departemen Komunikasi
dan Informatika pada 16 Oktober 2006.
Nilai positif untuk KPPU juga terlihat pada dukungan dari
lembaga peradilan. Setelah sejumlah Putusan KPPU yang
diajukan keberatan oleh pelaku usaha dibatalkan oleh pengadilan
negeri, maka kini satu persatu Putusan KPPU dikuatkan, baik oleh
Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung (MA). Sampai saat
ini telah terdapat empat Putusan KPPU yang dikuatkan oleh MA
dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam sistem
penegakan hukum di Indonesia, yaitu kasus Integrasi Vertikal
Ticketing System, kasus tentang Jakarta, kasus International
Container Terminal, kasus Pengadaan Pita Cukai dan, kasus
Tender VLCC Pertamina.
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Kekuatan hukum tetap tentu memegang peranan penting
dalam pelaksanaan putusan suatu perkara. Selain berfungsi
sebagai landasan eksekusi perkara, berlakunya kekuatan hukum
tetap dengan kemenangan KPPU di Mahkamah Agung dapat
mengangkat kredibilitas KPPU sebagai lembaga pengawas hukum
persaingan di Indonesia. Keraguan publik terhadap kredibilitas
KPPU yang selama ini menempel pada lembaga ini tentu dapat
dikikis, dimana hal tersebut juga tidak lepas dari telah
berkembangnya pemahaman hukum persaingan di lembaga
peradilan.
Hubungan KPPU dengan stakeholder lain, yaitu parlemen,
akademisi, jurnalis dan asosiasi telah lama dibangun dan
senantiasa dikembangkan sejalan dengan strategi advokasi KPPU
untuk meningkatkan efektifitas implementasi UU No.5/1999.
Hasilnya, adalah sejumlah dukungan positif yang dapat dicatat
sebagai berikut :

Pada saat yang hampir bersamaan (back to back) dengan
Judicial Seminar, maka diselenggarakan juga The 2nd ASEAN
Conference on Competition Policy and Law yang ditujukan untuk
dapat memicu implementasi hukum dan kebijakan persaingan
usaha. Konferensi yang diselenggarakan selama dua hari (15 dan
16 Juni 2006) di tempat yang sama, ini adalah upaya
menindaklanjuti koordinasi regional yang telah dibangun sejak
tahun 2003.
KENDALA YANG DIHADAPI
Setelah menjalani fase – fase pengenalan dan implementasi
awal, perjalanan hukum persaingan selanjutnya menghadapi
berbagai tantangan baru yang dapat saja menjadi kendala,
diantaranya adalah :
- Masih belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah untuk
merger dan akuisisi, dimana peraturan perundangannya
telah dicantumkan dalam pasal 28 dan 29 UU No.5/1999.
. Walaupun telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi
pengenaan denda yang tercantum dalam Putusan KPPU
belum dapat dieksekusi.
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki saat
ini.
- Terkait dengan kelembagaan, maka status kelembagaan
Sekretariat KPPU belum jelas sebagaimana Sekretariat Komisi
lainnya.

- Parlemen (dalam hal ini DPR) menyetujui kenaikan anggaran
untuk KPPU yang cukup signifikan, sehingga KPPU
mempunyai kesempatan untuk terus meningkatkan
kinerjanya tahun ini.
- Keterlibatan akademisi dalam memberikan masukan bagi
kajian – kajian KPPU dan sejumlah aktifitas kuliah umum di
Universitas Negeri yang dilaksanakan dalam rangka
menyamakan persepsi mengenai UU No.5/1999
- Pemberitaan dan aktualitas isu persaingan usaha pada
proporsinya berjalan dengan baik, berkat telah terbinanya
hubungan baik dengan media massa.
- Semakin berkembangnya hukum persaingan usaha, maka
tuntutan dari pelaku usaha juga semakin beragam. Pada
konteks ini, asosiasi pelaku usaha kerap meminta masukan
dari KPPU sebagai narasumber dalam forum diskusi yang
mereka selenggarakan.

MASA TUGAS ANGGOTA KOMISI

AKTIVITAS INTERNASIONAL
Tanggung jawab KPPU dalam membangun jejaring kerjasama
tidak saja pada tingkat nasional. Dalam kaitannya dengan
kerjasama internasional KPPU, dengan dukungan Pemerintah
Republik Indonesia, telah berpartisipasi aktif pada organisasi
internasional yang memfokuskan diri untuk perkembangan
hukum dan kebijakan persaingan pada skala regional. Diantara
peran KPPU tersebut adalah sebagai Observer tetap di OECD dan
Chairman pada forum ACFC periode 2005 – 2006.
Hukum dan kebijakan persaingan usaha yang terus
berkembang menuntut teknik penanganan kasus yang semakin
mendalam disamping peningkatan pemahaman agar terbentuk
persamaan persepsi. Dalam kerangka pemikiran inilah KPPU,
Mahkamah Agung, dan UNCTAD menyelenggarakan Judicial
Seminar selama dua hari (13 dan 14 Juni 2006) di Hotel Le
Meridien, Bali, sebagai upaya berlanjut untuk menyamakan
persepsi mengenai efektifitas implementasi hukum persaingan
usaha bagi para Hakim Agung dan para hakim dari Pengadilan
Negeri di wilayah DKI Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang,
Makassar dan Balikpapan, serta aparat penegak hukum dari
Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang KPPU, pada awal
berdirinya telah diangkat 11 (sebelas) Anggota KPPU dengan
masa jabatan tahun 2000 – 2005 yang dituangkan dalam
Keputusan Presiden RI Nomor 162/M Tahun 2000. Berdasarkan
Keputusan Presiden ini, sedianya masa tugas Anggota Komisi
periode 2000 – 2005 berakhir pada tanggal 7 Juni 2005, namun
dalam perjalanannya Anggota KPPU mengalami perpanjangan
masa jabatan selama 1 (satu) yang di tuangkan dalam bentuk
Keputusan Presiden No. 94 Tahun 2005, hal ini disebabkan karena
Belum selesainya proses pemilihan Anggota KPPU yang baru.
Tahun 2006 merupakan akhir dari diperpanjangnya masa tugas
anggota KPPU periode 2000 – 2005. Nama – nama anggota KPPU
yang akan memegang jabatan pada periode selanjutnya telah
terpilih dan telah dituangkan dalam sebuah Keputusan Presiden
Nomor 59/P Tahun 2006 tertanggal 12 Desember 2006. Untuk
itu, harapan diletakkan pada para anggota KPPU yang baru agar
tetap menjaga komitmen UU No.5/1999 dan membawa KPPU
pada kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang, berikut
sekilas tentang profil anggota KPPU yang baru :
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demikian, perjalanan karirnya telah diisi dengan beragam profesi. Pada 1986 – 1987 Dedie bekerja
pada proyek eksplorasi minyak dan gas bumi di Lhokseumawe, Takengon. Berikutnya, Dedie
menduduki jabatan manajer di PT. Payung Negeri Utama. Setelah itu, beralih menjadi konsultan
senior pada PT. Data Consult Inc (2001 – 2003) dan PT. Krakatau Steel (2003 – 2004). Kelahiran
Sukabumi lima puluh tahun lalu ini memperoleh gelar Master dari Universitas Trisakti pada tahun
2005. Sebelumnya, Dedie pernah mengikuti pendidikan International Master's Degree di Karistad
University, Sweden dan Institute Service Management CHN professional University Leeuwarden,
Netherland (2000). Tidak hanya itu, Dedie pun telah menyelesaikan studinya di Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia (1993) dan sebelumnya di FMIPA Geologi Universitas Padjajaran (1983).

PROFIL ANGGOTA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 2006 - 2011
(Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006)

6.Mohammad Iqbal
1.Ahmad Ramadhan Siregar

Mohammad Iqbal yang terpilih sebagai ketua KPPU periode Juni 2001 sampai Juni 2002, dikenal
sebagai ahli koperasi terkemuka di Indonesia. Sejak tahun 1979, Iqbal telah berkecimpung di bidang
perkoperasian, mulai sebagai pengurus Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa Bandung (1979-1981),
Koperasi Pemuda Indonesia (Kopindo, 1981-1999), sampai Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin,
1983-sekarang) dan pernah menjabat sebagai Direktur PT Yala Tekno Geothermal-sebuah
perusahaan kemitraan antara koperasi dan swasta di bidang pengembangan panas bumi. Selain itu,
Iqbal juga menjadi anggota MPR Periode 1999-2004, mewakili golongan Koperasi. Di tingkat
internasional, sejak 1998 Iqbal menjabat Vice Chairman of the ICA ROAP Consumer Co-operative
Committee. Kelahiran Yogyakarta lima puluh dua tahun yang lalu ini meraih gelar sarjana Teknik
Industri dari Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1981.

Ahmad Ramadhan Siregar telah memilih jalur profesi sebagai dosen sejak 1989. Karir sebagai dosen
diawali di Universitas Hasanuddin, selanjutnya Ahmad juga mengajar di STIE Patria Artha, STIE
Makassar, Universitas Muslim Indonesia Makassar, Universitas Widyatama, Bandung dan STIAMI,
Jakarta. Aktif di berbagai organisasi dan rutin menulis di harian Fajar tentang berbagai aspek di
bidang sosial ekonomi. Menamatkan pendidikan Sarjana Sosial Ekonomi Peternakan di Universitas
Padjajaran Bandung, pada 1986. Ahmad, yang lahir di Makassar empat puluh lima tahun silam ini,
kemudian meraih gelar Doktor Ekonomi dari Program Pasca Sarjana di Universitas Hasanuddin pada
tahun 2000.

2.Erwin Syahril

7.M. Nawir Messi
Erwin Syahril mengawali kariernya di sektor swasta dan sektor publik. Di sektor swasta, Erwin pernah
menjabat Direktur Utama pada PT Dina Natali Permai (1982-1987), Direktur Utama pada PT Binawan
Muda Malindo (1987) dan menjadi Advokat/Pengacara pada kantor pengacara R Ida Wira SupridaErwin Syahril & Associates (1987-2000). Di sektor publik, Erwin pernah menjadi Manggala penataran
tingkat nasional di BP 7 Pusat (1979-1998), Anggota MPR (periode 1983-1988) dan Anggota DPR/MPR
Republik Indonesia (1997-1999). Erwin turut menjadi penyusun inisiator RUU Larangan Praktek
Monopoli sebagai inisiatif DPR, yang sekarang menjadi UU No. 5/1999. Kelahiran Palembang lima
puluh tujuh tahun yang lalu ini meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia, Jakarta.

3.Syamsul Maarif
Syamsul Maarif meniti karir sejak 1979, dengan bekerja sebagai
pengacara, pengajar dan konsultan sampai diangkat menjadi anggota KPPU dan menjadi Wakil Ketua
KPPU periode Juni 2000-2001, sedangkan periode 2005 – 2006 menjadi Ketua KPPU. Sebagai
pengacara, Syamsul pernah bergabung dengan Artono & partners (Malang) dan Bahar & Partner
(Jakarta), serta mendirikan kantor hukum Syam & Associates (1999). Sebagai pengajar, Syamsul yang
banyak menulis di berbagai jurnal dalam dan luar negeri ini menjadi dosen di Universitas Indonesia,
Universitas Brawijaya, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Paramadina Mulya. Selain itu, ia
pernah menjadi Konsultan di kantor Bank Dunia, Jakarta. Mendapatkan gelar sarjana hukum dari
Universitas Brawijaya, Malang, pada 1984, kelahiran Mojokerto lima puluh tahun yang lalu ini,
meneruskan pendidikan tingginya di McGill University, Montreal, dan meraih gelar Legum Magister
(LL.M.) dan Doctor of Civill Laws (DCL), masing-masing pada 1991 dan 1998.

Nawir Messi adalah anggota yang sudah hadir di KPPU sejak tahun 2001. Saat itu, sampai terpilih
menjadi anggota KPPU, Nawir adalah Direktur Eksekutif Sekretariat KPPU. Bidang riset adalah pilihan
karirnya sejak 1984. Berbagai aktifitas riset melatarbelakangi perjalanan karir Nawir yang juga
anggota Dewan Maritim Indonesia (1999 – 2005). Diantaranya, Managing Director di Institute for
Development of Economics and Finance (INDEF) pada 1995 - 2001, Ahli Ekonomi di proyek ILO (1996)
dan The World Bank (1995 – 1996) dan Peneliti senior di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan
Manajemen (LPEM) tahun 2001. Berbekal ilmu ekonomi yang didalaminya, Nawir juga telah
menerbitkan sejumlah publikasi ilmiah dan aktif sebagai dosen di IPB, UI dan Lembaga Administrasi
Negara. Meraih gelar Master di bidang Manajemen dan Pembangunan Lingkungan dari The
Australian National University (1994), kelahiran Makassar lima puluh tahun silam ini, juga
mendapatkan gelar Diploma Degree in Science (Dpl.Sc.) dari universitas yang sama (1992).
Sebelumnya, Nawir adalah Sarjana Ekonomi Pertanian dari Universitas Hasanuddin (1983).

8.Yoyo Arifardhani
Yoyo Arifardhani pernah bekerja sebagai pengacara di berbagai kantor hukum, diantaranya adalah OC Kaligis & Associate,
Kramadibrata & Partners, dan Arifardhani & Partners sebagai Managing Partner. Anggota KPPU
termuda ini, lahir di Sampit tiga puluh lima tahun yang lalu tengah menjalani program Doktor Ilmu
Hukum di Universitas Padjajaran, sejak tahun 2004. Latar belakang ilmu hukum diawali dari Fakultas
Hukum Universitas Airlangga (1994), Magister Manajemen Universitas Indonesia (1999) dan
dilengkapi dengan pendidikan Hukum Bisnis International di The American University, Washington D.
C (2001).

4.Benny Pasaribu

9.Didik Akhmadi
Benny Pasaribu yang sudah berkecimpung di dunia politik sejak tahun 1999, melatarbelakangi karir
politisinya dengan menjadi Ketua Tim Asistensi Menteri Koperasi. Jabatan di Departemen Koperasi
dan Menteri Negara BUMN pernah dijalaninya sepanjang tahun 1996 – 2000. Karir di DPR yang
dijalani sampai tahun 2004 juga menempati posisi strategis, yaitu sebagai Ketua Panitia Anggaran
DPR – RI dan Ketua Komisi IX DPR – RI untuk periode 2000 – 2002. Gelar akademis Benny mulai dari
Sarjana Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, dilanjutkan dengan Master Ekonomi dari
Williams College, Massachusetts, USA dan sampai meraih gelar Doktor Ekonomi dari Ottawa
University, Kanada. Benny, yang lahir di Medan empat puluh sembilan tahun silam, juga aktif pada
organisasi profesi dan kerap melahirkan tulisan – tulisan yang mengupas permasalahan persaingan
usaha dan isu-isu monopoli.

Didik Akhmadi dipercaya sebagai Tenaga Ahli Panitia Anggaran DPR pada tahun 2005. Profesi
akuntan dijalaninya pada awal karir dengan berpengalaman sebagai
auditor pemerintah pada Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan di Surabaya (1984 – 1987) dan Jakarta. Dari sini, Didik bertugas mengaudit
perusahaan swasta dan sektor jasa perbankan. Lebih jauh, Didik juga pernah melakukan pemeriksaan
khusus (1995 – 1997) untuk fasilitas perpajakan impor, pajak pembangunan di Dinas Pendapatan
Daerah DKI dan proyek pemasangan radar di Bandara Adisucipto, Yogyakarta. Didik yang lahir di
Bantul empat puluh lima tahun yang lalu ini, memperoleh pendidikan Akuntansi di Sekolah Akuntansi
Negara pada tahun 1983 – 1991. Bidang Akuntansi Manajemen didalaminya di Universitas
Wollongong, Australia (1994).

5.Dedie S. Martadisastra
Dedie S. Martadisastra menikmati profesinya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti sejak tahun 1994. Meskipun
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Sukarmi telah menulis publikasi dan karya ilmiah tentang hukum dan regulasi anti dumping sepanjang karirnya sebagai dosen di
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Unibraw), Malang. Selain melakukan studi di Pusat Studi
HAM, Pusat Studi Otonomi Daerah, dan Pusat Studi Hukum Ekonomi di Unibraw, Sukarmi adalah
anggota Tim Kajian Amandemen UUD 1945 dan Pusat Penelitian Peran Wanita. Sukarmi, kelahiran
Nganjuk empat puluh tahun yang silam ini, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Unibraw (1990)
dan melanjutkan di bidang Hukum Bisnis pada Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran (1999).
Saat ini (sejak 2001), Sukarmi sedang menempuh Program Doktor di tempat yang sama.

11.Tadjuddin Noer Said
Tajuddin Noersaid berkecimpung di sektor publik sejak awal karirnya pada 1977 sebagai anggota
DPRD tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 1982, Tajuddin terpilih menjadi Anggota DPR
Republik Indonesia. Dalam perjalanan kariernya selama 15 tahun sampai 1997 sebagai anggota
parlemen ini, ia pernah menjabat wakil Ketua Komisi IV dan Ketua Komisi IV (Bidang Industri
Pertambangan dan Energi). Selain itu, sejak tahun 1979 Tajuddin juga menjadi dosen tetap di
Universitas Hassanudin, Makassar. Meraih gelar Sarjana Muda teknik Konstruksi Mesin (1997),
kelahiran Makale lima puluh tujuh tahun yang lalu ini, menamatkan Program Sarjananya di Bidang
Teknik Mesin- semuanya di Universitas Hassanuddin.

12.Anna Maria Tri Anggraini
Anna Maria Tri Anggraini menjadi Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Trisakti sejak tahun 1990
pada tiga mata kuliah, yaitu Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen, dan Hukum
Penananaman Modal dan Pasar Modal. Mulai tahun 2004, Anna mengajar juga di berbagai
universitas, yaitu Program Pascsarjana UI dan Universitas Krisnadwipayana, serta Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta (1988 – 1990). Penelitian dan
terbitan karya ilmiahnya sarat dengan kupasan hukum persaingan
usaha yang mulai diterbitkan sejak tahun 2003. Anna, yang lahir di Kudus empat puluh empat tahun
silam ini, memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Gajah Mada (1988), Master Ilmu Hukum di
Universitas Tarumanagara (1995) dan Doktor bidang Ilmu Hukum Ekonomi di Universitas Indonesia
(2003).

13.Tresna Priyana Soemardi

Persaingan TV Swasta:
Nasional atau Lokal?

ndustri penyiaran televisi di Indonesia memasuki
era baru sejak diberlakukannya Undang-Undang
No. 32 Tahun 2003 tentang Penyiaran. Undangundang tersebut menggantikan Undang-Undang
No. 24 tahun 1997 tentang penyiaran yang dianggap
kurang sesuai dengan perkembangan waktu.
Guna memberikan landasan yang lebih jelas dalam
menjalankan undang-undang tersebut pemerintah
menerbitkan beberapa regulasi pada tahun 2005
berupa PP 11 s.d. PP 13 tahun 2005 dan PP 49 s.d 52
tahun 2005.
Apakah kemunculan regulasi-regulasi tersebut semakin
memperkuat persaingan usaha yang sehat di industri
penyiaran televisi atau justru sebaliknya?

Pertarungan kepentingan nasional?

Tresna adalah cerminan sosok Dosen Teladan dari Fakultas Teknik UI (2000), Dilahirkan di Palembang
lima puluh dua tahun silam. Jenjang karir sebagai dosen telah dijalani sejak 1978 di Departemen
Teknik Mesin, ITB. Setelah itu, Tresna meniti karir di Fakultas Teknik Universitas Indonesia sejak 1985
sampai menduduki Jabatan Lektor Kepala saat ini. Karirnya sebagai
dosen juga diwarnai kegiatan mengajar di sejumlah perusahaan
swasta (1980 – 1984), PT. Garuda Indonesia Airways (1992 – 1996), Universitas Pancasila (1984 –
1987), Universitas Tarumanegara (1994 – 1997) dan Unika Atmajaya (1997 – 2000). Kegiatan
menulis publikasi pada jurnal – jurnal teknologi sudah dijalani sejak 1985 dan Tresna juga dipercaya
sebagai Peneliti Utama pada proyek yang didanai dari Toray Science Foundation (1994 – 1995)
maupun institusi dalam negeri (1995 – 2002). Saat ini Tresna yang juga memiliki gelar Sarjana
Ekonomi dari UI (1987), menjabat sebagai Deputi Direksi pada PT. Daya Makara UI. Pendidikan
bidang teknik ditempuh Tresna mulai dari ITB (1980), Magister Ilmu Lingkungan UI (1985) dan
meraih Doktor bidang teknik mesin dari Ecole Centrale de Paris (1990).

Perjalanan implementasi UU No.5/1999 tentu masih panjang. KPPU sebagai
lembaga pengawasnya dituntut untuk terus memperbaiki kinerjanya yang
terkait dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Tumbuhnya kesadaran
terhadap nilai – nilai persaingan usaha yang sehat saat ini diharapkan akan terus meningkat menuju
pemahaman terhadap UU No.5/1999 secara paripurna. Sementara, rentang kerjasama dengan
pemerintah dan lembaga internasional juga terus dibangun dan dibina. Kesemuanya tentu membutuhkan
dukungan positif agar KPPU dapat mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di tanah air.
Sumber : Catatan Akhir Tahun KPPU

mendukung kelestarian keragaman budaya daerah
Indonesia, sedangkan TV swasta nasional dianggap
mampu menjadi penyebar informasi yang sama yang
menjangkau seluruh wilayah nasional. Pertarungan
antara kedua kelompok tersebut pada hakikatnya
adalah bentuk persaingan antara pelaku usaha di
industri yang sama dengan melandaskan pada
kepentingan nasional. Daya jangkau siaran lokal tidak
seluas TV swasta nasional, namun persaingan dapat
terjadi saat siaran TV swasta nasional menjangkau
wilayah siaran TV lokal pada jam siar yang sama.
Sehingga persaingan terjadi dalam bentuk program
siaran, perebutan jumlah pemirsa, serta pendapatan
iklan.

Karakter Industri Penyiaran Televisi

Industri penyiaran dianggap penting dan vital, karena
berfungsi tidak hanya menyuguhkan informasi yang
diperlukan masyarakat, tapi berperan membentuk opini
publik. Monopolisasi informasi berpotensi tidak hanya
menyebabkan persaingan tidak sehat tapi dapat pula
menyebabkan arus informasi menjadi terhambat.
Pada era otonomi daerah, masyarakat menuntut agar
informasi lebih dekat dan memiliki keterkaitan langsung
dengan kehidupan masyarakat, dan terdistribusinya
penguasaan penyebaran informasi sampai dengan
tingkat lokal diharapkan mampu memperkuat
keragaman budaya daerah seantero Indonesia. Di sisi
lain, Indonesia yang berbentuk negara kesatuan
membutuhkan suatu sarana yang dapat membentuk
opini publik tentang intregitas nasional. Kepentingan
tersebut lebih mudah diwujudkan dengan diseminasi
informasi tunggal kepada seluruh lapisan masyarakat di
semua wilayah Indonesia.
Alhasil, undang-undang tersebut menjadi berdiri
diantara dua sisi kepentingan nasional, yaitu
memperkuat persatuan bangsa dan menumbuhkan
keragaman budaya lokal khas Indonesia di sisi yang
lain.Kedua sisi tujuan regulasi penyiaran yang berada
pada titik ekstrim bersebrangan membuka polemik
antara para pendukung berkembangnya TV swasta lokal
dengan pendukung industri TV swasta nasional. TV
swasta lokal yang menyiarkan muatan lokal dianggap

Berdasarkan hubungan antara pemirsa dan stasiun
televisi, secara umum industri televisi dapat
dikelompokan ke dalam 2 jenis. Pertama adalah TV Free
to air dimana pemirsa tidak dibebankan biaya langsung
langsung atas siaran yang mereka nikmati. Kedua
adalah TV Berbayar atau TV Berlangganan
dimana pemirsa dibebankan biaya tertentu
atas siaran yang mereka pilih, baik
melalui
kabel maupun melalui satelit. Pada
kelompok
lain terdapat pula TV komunitas dan
TV Publik
yang siarannya ditekankan pada
kepentingan
pemirsa bukan pemasang iklan
maupun
hubungan komersial.
Persaingan antar tv
swasta nasional dan tv swasta
lokal dalam tulisan
ini masuk kategori tv free to
air.
Industri penyiaran televisi
free to air adalah
industri dengan karakter
yang khusus. Pemirsa
meskipun menikmati
program yang
disiarkan oleh stasiun TV tapi
mereka tidak
melakukan transaksi ekonomi
dengan stasiun tv
tersebut. Pemirsa cukup
memiliki alat
penerima sinyal untuk
menikmati siaran tv.
Program siaran televisi,
meskipun dibuat
untuk menarik jumlah penonton
sebanyak
mungkin namun hanya menjadi
sarana
perantara untuk mendapatkan
pendapaaan
dari para pemasang iklan. Bahkan
pada

1. Tulisan tidak mencerminkan pendapat institusi penulis beraktivitas
2. Analis Kebijakan, Anggota Tim Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Pernyiaran Televisi
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hakikatnya, justru jumlah atau profil permirsalah yang
diperdagangkan oleh stasiun televisi.
Gambaran tersebut memperjelas hubungan transaksi
yang terjadi adalah antara stasiun tv dengan pemasang
iklan. Dengan demikian definisi konsumen adalah para
pemasang iklan yang membayar waktu siar yang
dimiliki untuk promosi.
Produk industri TV adalah waktu siaran dimana daya
tawar produknya didasarkan pada jumlah atau profil
pemirsa yang salah satu ukuran statistiknya adalah
rating. Selain jumlah waktu siar yang dijual, besar
kecilnya pendapatan stasiun televisi juga ditentukan
oleh jam tayang siaran tersebut.
Secara teknologi, siaran televisi free to air tidak dapat
dilepaskan dari penggunaan frekuensi. Teknologi
analog yang dipergunakan saat ini hanya
memungkinkan satu frekuensi untuk satu siaran saja.
Dengan demikian frekuensi atau kanal menjadi essential
facilities dalam industri penyiaran televisi, dimana
frekuensi yang dipergunakan oleh satu pelaku usaha
tidak dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha lain.
Dengan kata lain, pemegang izin frekuensi menjadi
pemegang hak monopoli atas frekuensi tersebut.
Lazimnya dalam industri yang memiliki essential
facilities (EF), persaingan antara pelaku usaha adalah
persaingan untuk memperebutkan EF tersebut guna
mendapatkan hak monopoli. Dengan demikian
persaingan dalam industri televisi akan terlihat dalam
persaingan memperebutkan izin frekuensi.

Masalah Regulasi di Bidang Penyiaran
Pada masa hilangnya organ pemerintah yang
membidangi bidang penyiaran akibat dibubarkanya
Departemen Penerangan di era pemerintahan Gusdur,
opersional lembaga penyiaran cukup melalui izin
penggunaan frekuensi. Izin tersebut didapatkan dari
pemerintah daerah masing-masing. Dampaknya adalah,
maraknya stasiun televisi lokal di berbagai tempat di
Indonesia.
Di masa pemerintahan SBY, pemerintah
menghidupkan kembali fungsi pemerintahan di bidang
penyiaran dengan menjadikan Kementrian Komunikasi
dan Informatika menjadi Departemen. Depkominfo
inilah yang kemudian menjadi institusi yang berwenang
untuk memberikan izin penyiaran atas hasil
rekomendasi dari KPI. Selain itu, kewenangan
pemberian izin penggunaan frekuensi juga menjadi
tanggung jawab departemen ini.
Berdasarkan diskusi dengan Direktorat Penyiaran
Depkominfo, frekuensi atau kanal yang didedikasikan
untuk siaran televisi jumlahnya terbatas hanya 14
kanal untuk setiap daerah. Dari 14 kanal tersebut, 11
diantaranya telah dipergunakan oleh RCTI, TPI,
Indosiar, ANTEVE, Global TV, Metro TV, SCTV, Lativi,
TV 7, Trans TV dan TVRI. Sisa 3 kanal yang tersedia
dicadangkan 1 kanal untuk kepentingan pertahanan
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dan keamanan dan 1 kanal untuk percobaan siaran
digital. Dengan demikian hanya tersisa satu kanal untuk
tv lokal di setiap daerah.
Alokasi jumlah kanal hanya 1 buah untuk televisi lokal
dirasakan tidak adil oleh televisi lokal. Di beberapa
daerah, televisi lokal kadung tumbuh lebih dari satu
sehingga sulit menentukan stasiun tv mana yang harus
dipertahankan.
Selain itu, pemerintah pusat dianggap terlalu
mendukung keberadaan TV swasta nasional. Hal
tersebut terbukti dengan terbitnya Permenkominfo No.
17/P/M.Kominfo/3/2006 yang memberikan penyesuaian
izin bagi TV nasional yang pada akhirnya dimanfaatkan
oleh TV swasta nasional untuk memperpanjang
penetrasi ke daerah dan menunda mereka menjadi TV
Jaringan..
UU No. 32 tahun 2003 telah memerintahkan agar TV
nasional bergeser menjadi TV Jaringan yang membantu
memperkuat tumbuhnya stasiun TV di daerah. Namun
demikian, PP No.50/2005 malah memberikan
kesempatan TV Swasta nasional untuk menguasai isi
siaran maupun kepemilikan stasiun televisi daerah
sampai dengan 90%. Penguasaan sebesar tersebut,
justru tetap memberikan dominasi yang kuat bagi TV
swasta nasional dan tetap berperilaku layaknya TV
Nasional yang melakukan kegiatan relai..

Potensi Persaingan Tidak Sehat
Masyarakat mulai melihat, beberapa stasiun swasta
nasional melakukan kendali secara berkelompok. RCTI,
TPI dan Global TV terafiliasi dibawah kendali kelompok
MNC. TV7 merapat dengan Trans TV, Lativi dengan
ANTeve. Trend tersebut mengakibatkan kanal frekuensi
yang menjadi essential facilities dikuasai oleh sedikit
pelaku usaha. Hal tersebut memiliki potensi persaingan
tidak sehat. Pelaku usaha yang menguasai beberapa
essential facilities secara sekaligus pada industri yang
sama akan memiliki kekuatan monopoli yang cukup
besar.
Di sisi lain kebolehan mempunyai kepemilikan dan isi
siaran hingga 90% dapat menjadikan TV swasta
nasional lebih menarik bagi pemasang iklan
dibandingkan TV swasta lokal. Dengan demikian,
stasiun tv nasional secara struktur memiliki dominasi
yang cukup besar atas industri penyiaran televisi.
Dominasi yang bersumber dari penguasan kepemilikan
dan isi siaran di stasiun tv daerah dan penguasan atas
essential facilities yang terbatas. Kekuatan monopoli
dari TV nasional yang terlalu besar di kemudian hari
dapat berpontensi disalahgunakan untuk melakukan
tindakan anti persaingan. Untuk itu, dimasa yang akan
datang, KPPU sebagai otoritas di bidang kompetisi di
Indonesia diperkirakan akan menemukan masalah
persaingan usaha di bidang penyiaran televisi baik
akibat masalah regulasi maupun perilaku.

KOMPETISI

Memicu Persaingan Sehat
dalam Industri Asuransi dan Angkutan TKI

K

onsep awal yang disusun oleh Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Menakertrans) tentang kebijakan
asuransi dan angkutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
mengacu pada keteraturan pengelolaan penyelenggaraan
kedua jasa tersebut bagi TKI. Namun, penyelenggaraan
asuransi TKI yang merupakan suatu bentuk perlindungan bagi
TKI dalam bentuk santunan uang bagi penggantian kematian,
kecelakaan dan kerugian material, nyatanya kerap menuai
klaim ketidakadilan bagi TKI itu sendiri.

Semula, sebagai landasan hukum penyelenggaraan asuransi
TKI diterbitkan Keputusan Menakertrans (Kep Men) No.
157/MEN/2003, yang selanjutnya diganti dengan Peraturan
Menakertrans (Per Men) No. 23/MEN/V/2006 juga tentang
Asuransi TKI. Per Men No. 23/MEN/V/2006 menggariskan
ketentuan pembentukan konsorsium bagi perusahaan
asuransi yang terpilih sebagai penyelenggara asuransi TKI.
Untuk pelaksanaannya, diterbitkanlah Kep Men No.
280/MEN/VII/2006 tentang Penetapan Konsorsium yang
diketuai oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan
anggota PT. Asuransi Jiwa Askrida, PT Asuransi Tri Pakarta, PT
Asuransi Bosowa Periskop, PT Asuransi Bumiputera Muda
1967, PT Asuransi Bumi Asih Jaya dan PT Asuransi Parolamas
ditunjuk sebagai satu-satunya penyelenggara program
asuransi TKI, serta PT Grasia Media Utama sebagai pialang
asuransi konsorsium asuransi TKI.
Hasilnya, Per Men No. 23/MEN/V/2006 ternyata menciptakan
kondisi terjadinya penetapan tarif, jenis dan besar jaminan
asuransi dengan meniadakan persaingan karena tidak
terdapat produk asuransi TKI dari pelaku usaha lain. Lebih jauh
lagi, penunjukan Konsorsium Jasindo berpotensi menciptakan
praktek monopoli dan kartel pembagian wilayah di antara
anggota konsorsium dan hambatan pasar bagi perusahaan
asuransi lain untuk melakukan kegiatan yang sama dalam
industri asuransi TKI.
Berkaitan dengan kondisi ini, Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) kembali menegaskan bahwa setiap kebijakan
pemerintah harus dicermati dengan mengadopsi nilai – nilai

persaingan usaha yang sehat yaitu dengan membuka
kesempatan seluas – luasnya bagi perusahaan asuransi untuk
turut serta dalam program asuransi TKI. Pemerintah sudah
seharusnya menyusun regulasi sistem penyelenggaraan
asuransi TKI secara lebih cermat dalam kondisi pasar yang
bersaing sehat.
Harapan terhadap kondisi ideal penyediaan jasa bagi TKI
tampaknya juga harus dicermati pada penyelenggaraan
angkutan TKI. Sebagaimana penyelenggaraan asuransi,
pengelolaan pemulangan TKI di Bandara Soekarno – Hatta
juga telah lama menjadi sasaran monitoring KPPU dalam
lingkup kewenangannya. Penyelenggaraan angkutan TKI yang
sejak 10 Maret 2005 menjadi wewenang Tim Pelaksana
Pemulangan TKI, memunculkan peran tim tersebut sebagai
koordinator bagi 12 (dua belas) perusahaan jasa angkutan
yang telah ditentukan.
Pada kedua belas perusahaan angkutan tersebut, Tim
Monitoring KPPU menemukan bahwa telah terjadi penetapan
tarif angkutan pemulangan TKI sebagaimana tercantum dalam
perjanjian kerjasama antara mereka. Selain penetapan tarif,
yang tidak sejalan dengan ketentuan pasal 5 dan 11 UU
No.5/1999, juga terdapat isu lain yang berkembang dalam
pengelolaan angkutan TKI, yaitu terjadinya pengalokasian
jumlah kendaraan yang tidak proporsional berdasarkan
ketentuan Tim Pelaksana Pemulangan TKI.
Dari gambaran di atas, KPPU menilai bahwa seharusnya dapat
diterapkan prinsip keadilan terhadap 12 perusahaan jasa
angkutan dalam hal alokasi jumlah kendaraan secara lebih
proporsional atau penentuan melalui tender terbuka. Lebih
lanjut, KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha
sesuai mandat dalam UU No. 5/1999 berpendapat bahwa
perjanjian kerjasama untuk menetapkan tarif tidak perlu
terjadi. Dalam konteks persaingan sehat, pemerintah
sebaiknya lebih menaruh perhatian terhadap
penyelenggaraan yang dapat diunggulkan secara kualitas
pelayanan dan memadai bagi pengguna jasanya.

Daftar Putusan KPPU Tahun 2006
·Putusan Perkara No : 10/KPPU-L/2005 Kartel Perdagangan Garam ke Sumatera Utara
·Putusan Perkara No : 11/KPPU-L/2005 Distribusi Semen Gresik
·Putusan Perkara No : 12/KPPU-L/2005 Kegiatan Penambangan Biji Besi di Kabupaten Tanah Laut
·Putusan Perkara No : 13/KPPU-L/2005 Tender Alat Kesehatan di Rumah Sakit Cibinong
·Putusan Perkara No : 14/KPPU-L/2005 Jasa Pengoperasian Harbour Mobile Crane (HMC) dan Rubber Tyred Gantry (RTG) di
Surabaya
·Putusan Perkara No : 16/KPPU-L/2005 Tender DISHUB Surabaya
·Putusan Perkara No : 17/KPPU-L/2005 RSUD Bekasi
·Putusan Perkara No : 19/KPPU-L/2005 Tender Pengadaan Gamma Ray Container Scanner di Pelabuhan Batu Ampar, Batam
·Putusan Perkara No : 20/KPPU-L/2005 Tender PJU/SJU DKI Jakarta
·Putusan Perkara No : 21/KPPU-L/2005 Diskriminasi Distribusi Gas oleh Pertamina
·Putusan Perkara No : 22/KPPU-L/2005 Tender Pipanisasi oleh PGN
·Putusan Perkara No : 02/KPPU-L/2006 Penunjukan Langsung dalam Proyek Logo Baru Pertamina
·Putusan Perkara No : 03/KPPU-L/2006 Penunjukan Langsung dalam Proyek CIS-RISI PLN
·Putusan Perkara No : 04/KPPU-L/2006 Sistem Distribuasi Motor Yamaha - Sulawesi Selatan
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Kasus Astro di KPPU
ergulirnya penanganan kasus PT. Direct
Vision yang terafiliasi dengan Astro All Asia
Networks (kasus Astro) di Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) saat ini menjadi titik
perhatian di tengah semakin berkembangnya industri
televisi berbayar di Indonesia. Kasus Astro yang semula
didaftarkan sebagai perkara 07/KPPU-L/2006 di KPPU
dan kemudian ditetapkan untuk dilanjutkan sebagai
substansi monitoring menunjukkan sejumlah aspek
yang harus dicermati sebagai konsistensi KPPU dalam
menangani kasus – kasus persaingan usaha
sebagaimana digariskan oleh Undang – undang No. 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999).
Konsistensi setiap penanganan perkara adalah
komitmen yang dijaga oleh KPPU selaku lembaga
pengawas UU No.5/1999. Setiap kasus persaingan
usaha, tak terkecuali kasus Astro, menjadi lebih
menarik karena KPPU dituntut untuk melihat sejumlah
fakta yang terkait dengan suatu kasus persaingan
usaha.
Kembali pada kasus Astro, disini KPPU menilai bahwa
setelah terjadi perubahan perilaku pada tahap
Pemeriksaan Pendahuluan, monitoring tetap perlu
dilakukan. Monitoring yang menjadi salah satu
wewenang KPPU didukung dengan keterangan tertulis
dari semua pihak, termasuk pihak yang melaporkan
kasus ini kepada KPPU.
Berdasarkan penelitian dan analisa terhadap data dan
informasi yang diperoleh selama pelaksanaan
monitoring, maka diperoleh kesimpulan bahwa tidak
terdapat indikasi kuat pelanggaran UU No.5/1999
terkait dengan kasus Astro. Tuduhan terjadinya
eksklusifitas terhadap pemasokan channel hanya
kepada PT. Direct Vision tidak terjadi. Hal ini dibuktikan
dengan perjanjian kerja sama dengan seluruh operator
yang saat ini diberlakukan untuk jangka waktu 3 bulan
terhitung sejak tanggal 1 Juli sampai dengan 30
September 2006.
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Selanjutnya, Tim Monitoring juga menemukan bahwa
pada pasal commercial term dalam perjanjian kerja
sama PT. Direct Vision menunjukkan pola kerja sama
yang wajar tanpa ada kecenderungan praktek jual rugi.
Fakta lain menunjukkan bahwa PT. Direct Vision juga
telah menghentikan praktek menunjuk satu orang
untuk merangkap jabatan komisaris di PT. Direct Vision
dan Kabel Vision. Hasil analisa yang menunjukkan tidak
terdapatnya bukti awal yang cukup mengenai adanya
pembagian wilayah pasar yang dilakukan oleh PT.
Direct Vision juga menjadi salah satu hasil temuan tim
monitoring KPPU.
Meskipun saat ini monitoring kasus Astro telah berakhir,
setiap pihak yang semula menjadi target monitoring
diminta untuk tetap berpegang kepada UU No.5/1999
dalam menjalankan praktek usaha yang sehat di
Indonesia. Kegiatan – kegiatan yang menghambat
pelaku usaha lain, praktek jual rugi dan jabatan rangkap
tidak perlu terjadi jika setiap pelaku usaha beriktikad
mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat.
Sebaliknya, monitoring tetap bisa dilanjutkan jika
perilaku persaingan tidak sehat kembali ditemukan dan
diindikasikan sebagai bentuk pelanggaran UU
No.5/1999.
Upaya ke arah kondisi ideal persaingan usaha
menjadikan KPPU harus senantiasa terjaga dalam jalur
UU No.5/1999. Setiap informasi baru yang diterima oleh
KPPU akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang
baku. Dengan demikian partisipasi dari masyarakat
menjadi dukungan positif terhadap apapun hasil
keputusan KPPU baik berupa Putusan maupun
Penetapan.
Sumber : Kegiatan Penanganan Perkara KPPU
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Temuan Tim Monitoring

Prinsip Persaingan
di Titik Mula

K

Enam tahun berdiri, Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan
sejumlah sosialisasi untuk upaya internalisasi
prinsip – prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai
dengan UU No.5/1999. Tetapi, saat sejumlah akademisi
berbicara di depan mahasiswanya, bisa jadi
implementasi hukum persaingan usaha yang selama ini
telah menjadi tugas dan wewenang KPPU tidak dalam
suatu kerangka pemahaman yang sama. Materi hukum
persaingan usaha memang telah menghuni sejumlah
kurikulum mata perkuliahan di berbagai Fakultas
Hukum. Jika semua berjalan sesuai dengan arah yang
terencana, maka generasi baru bidang hukum yang kini
masih berstatus mahasiswa akan menjadi ujung tombak
implementasi UU No.5/1999 yang efektif.
Dipandang sebagai titik mula, maka stakeholder
akademisi harus memiliki pemahaman yang sama pada
prinsip – prinsip UU No.5/1999, karena mereka adalah
narasumber pertama tentang hukum persaingan usaha
bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang tergolong
stakeholder pemula. Dengan kondisi demikian,
pemahaman hukum persaingan usaha harus diraih oleh
para mahasiswa dalam masa perkuliahannya harus
diseragamkan dengan materi yang menjadi acuan KPPU.
Upaya untuk itu, ditindaklanjuti dengan
menyelenggarakan program kuliah umum sejak tahun
2005. Kegiatan ini diagendakan setelah KPPU
mengawalinya dengan forum – forum diskusi bersama
sejumlah akademisi di bidang hukum persaingan usaha
dan ilmu ekonomi di Indonesia.
Kuliah Umum tahun ini diagendakan pada akhir
tahun dan diselenggarakan di tiga universitas negeri,
yaitu Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Universitas

Lambung Mangkurat (Unlam) dan Universitas Lampung
(Unila). Pada prinsipnya, materi yang disampaikan
serupa yaitu bahasan mengenai Aspek Ekonomi dan
Aspek Hukum dalam UU No.5/1999. KPPU bekerja sama
dengan Fakultas Hukum Unsrat mengundang sekitar
100 orang dosen dan mahasiswa untuk menghadiri
Kuliah Umum yang diselenggarakan pada tanggal 13
Desember 2006. Pada hari yang sama, kegiatan serupa
diselenggarakan juga bersama Fakultas Hukum Unlam.
Sedangkan, seminggu kemudian (pada tanggal 20
Desember 2006) KPPU menggandeng Unila untuk
pelaksanaan Kuliah Umum di sana.
Banyak hal yang dapat digali dari setiap kuliah
umum, baik dari sisi KPPU maupun dari para dosen,
penyampaian mengenai ketentuan tentang prosedur
penanganan perkara persaingan usaha menjadi materi
yang kerap membuka diskusi. Pada saat kuliah umum,
KPPU juga dapat menjelaskan secara rinci langkah –
langkah apa yang telah dilakukan pada tindakan
penegakan hukum persaingan usaha di lapangan. Jadi,
kalangan akademisi mendapatkan gambaran yang jelas
dan akurat langsung dari lembaga yang berwenang.
Walaupun masih dilaksanakan secara terbatas tetapi
target untuk menumbuhkan pemahaman yang sama
untuk dosen dan mahasiswa terhadap implementasi UU
No.5/1999 tetap diupayakan. Sebagai alternatif untuk
merampungkan titik temu pemahaman hukum
persaingan usaha tersebut, KPPU juga kerap aktif di
perkuliahan pada beberapa universitas. Dengan begitu,
jalinan pemahaman untuk stakeholder akademisi dapat
berjalan paralel dengan kegiatan sosialisasi KPPU untuk
stakeholder lainnya.
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Cakrawala
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diantara sikap yang ditunjukkan oleh stakeholder hukum
persaingan usaha di Indonesia pada periode implementasi awal.
Kondisi tersebut disikapi dengan memperbaiki prosedur
penegakan hukum yang berlaku dan bekerja sama dengan
lembaga penegak hukum lain untuk menumbuhkan pemahaman
yang sama dalam menerjemahkan hukum persaingan di
Indonesia.
Hasilnya, KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan di
Indonesia mendapatkan kepercayaan masyarakat yang semakin
baik dari tahun ke tahun. Indikatornya dapat dilihat pada jumlah
penanganan perkara yang semakin meningkat. Hal ini dijadikan
landasan untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan
kerjasama terkait dengan tugas dan wewenang KPPU.

Kebijakan Regional

The 2nd Asian Competition Law & Policy Conference :
Sinergi bagi Efektifitas Implementasi
Hukum dan Kebijakan Persaingan
Andi Zubaida Assaf*

M

empercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara
membutuh kan kerja keras dan komitmen
penyelenggara negara untuk keberhasilannya.
Masalahnya, ekonomi negara yang maju dan tingginya daya saing
tidak diperoleh dalam waktu singkat. Ideologi, partisipasi
masyarakat dan sejumlah teori yang dianut adalah kunci sukses ke
arah ideal tersebut. Konsep inilah yang diajukan pada paparan
dari ahli – ahli di bidang hukum dan kebijakan persaingan usaha
dalam konferensi internasional : The 2nd Asian Competition Law &
Policy Conference 2006, pada tanggal 11 – 12 Desember 2006 di
Hongkong Polytechnic University. Untuk mempertajam konsep
tersebut, maka konferensi yang diselenggarakan oleh The Asian
Competition Forum (ACF) difokuskan pada materi: Competition
Law in Asia dan Changing Competition Policy in China and
Hongkong.
Pada konferensi tersebut, delegasi Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) memanfaatkan dengan baik ajang berbagi
pemikiran yang disampaikan oleh kalangan akademisi
internasional yang tergabung dalam ACF. Organisasi non – profit
ini didirikan pada tahun 11 Desember 2005 oleh sejumlah
akademisi bidang hukum dan ekonomi yang membidangi keahlian
Hukum Persaingan di wilayah Asia Pasifik. Tujuannya adalah
untuk memajukan ekonomi yang bersaing melalui riset dan studi
di bidang hukum dan ekonomi dengan menyelenggarakan
pelatihan, konferensi, seminar dan menyediakan materi - materi
pelatihan.
Jika ditelusuri, maka hukum persaingan usaha pada dasarnya
ditujukan untuk mengendalikan tindakan anti persaingan yang
kerap terjadi dalam dunia usaha, misalnya kartel, merger dan
penyalahgunaan posisi dominan. Agar efektif, maka kewajiban
pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengawasi
pelaksanaannya harus mempelajari secara lanjut peraturan
perundangan lain yang bertentangan dengan hukum persaingan
usaha. Hal – hal yang harus dicermati kemudian dalam
mempelajari tataran hukum yang berlaku di suatu negara adalah
apakah regulasi yang berlaku berpihak kepada konsumen, di lain
sisi, apakah regulasi tersebut juga menghambat persaingan atau
bahkan hanya memperkaya pendapatan pelaku usaha. Diantara
contoh – contoh kondisi anti persaingan yang kerap terjadi adalah
monopolisasi pekerjaan, hambatan masuk ke pasar, perlindungan
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terhadap pelaku usaha tertentu.
Pada kondisi majemuk di negara – negara Asia, maka adopsi
hukum dan kebijakan persaingan sangat beragam. Untuk contoh
kasus yang spesifik dipilih Hongkong dan China. Saat ini,
keduanya baru berada pada tahap penyusunan rancangan
undang – undangnya. Walaupun negara ini berhasil
mendongkrak pertumbuhan ekonominya, tetapi berbagai
pemikiran yang berkembang dalam tahap awal tersebut menuju
pada manfaat hukum dan kebijakan persaingan untuk
mengoptimalkan potensi ekonominya. Acuan serupa juga
dicermati di negara – negara di Asia saat ini, maka disusunlah
suatu referensi yang dapat berguna bagi alur implementasi
hukum dan kebijakan persaingan yang mengajukan
pertimbangan hal – hal berikut yaitu jaringan stakeholder,
kebijakan regional, advokasi dan penegakan hukum serta
kebijakan nasional yang sudah berlaku sebelumnya.
Jaringan Stakeholder
Membangun jejaring stakeholders adalah salah satu strategi
yang direkomendasikan dalam implementasi efektif hukum
persaingan usaha. Stakeholder yang dimaksud terdiri dari
konsumen, pelaku usaha, instansi pemerintah lainnya dan media.
Upaya advokasi yang diterapkan tentu berbeda bagi masing masing, tetapi tujuan dari membangun jejaring stakeholder ini
adalah juga untuk meningkatkan kinerja lembaga pengawas
persaingan di suatu negara.
Implementasi yang cermat untuk hukum persaingan harus
menjadi dasar pelaksanaan tugas dan wewenang suatu lembaga
pengawas persaingan. Dapat saja terjadi, keberadaan hukum
persaingan justru membuka peluang untuk dimanfaatkan oleh
pelaku usaha menjatuhkan pesaingnya. Untuk itu, lembaga yang
berwenang harus senantiasa menggali setiap sisi dari
implementasi hukum persaingan dengan membuka diskusi
bersama stakeholder dan mengantisipasi segala tindakan yang
menyalahgunakan mekanisme berjalannya hukum persaingan di
negaranya.
Tantangan dari renggangnya jaringan stakeholder berdampak
langsung pada proses penegakan hukum persaingan. Keraguan
terhadap hukum tesebut, rancunya standar prosedur yang
berlaku, dan status kelembagaan badan yang berwenang, adalah
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Jika ditelaah lebih lanjut, maka penegakan hukum persaingan di
suatu negara dapat dipengaruhi oleh kebijakan regional yang
melingkupinya, salah satunya adalah Free Trade Agreement (FTA).
Kondisi ini terjadi karena suatu negara akan membuka jejaring
kerja sama secara bilateral maupun multilateral dengan tujuan
untuk memicu perkembangan hukum persaingan di wilayah
regional. Mencermati hal ini, maka independensi dan konsistensi
suatu lembaga pengawas persaingan adalah hal utama yang
harus melekat pada lembaga tersebut.

Upaya Advokasi dan Penegakan Hukum
Pada prinsipnya, strategi upaya advokasi kebijakan dan hukum
persaingan usaha (competition advocacy) yang dilakukan oleh
lembaga pengawas persaingan adalah kegiatan yang sejalan
dengan upaya penegakan hukum melalui pengenalan dan edukasi
tentang efektifitas dan implementasi hukum persaingan usaha
kepada stakeholder lembaga pengawas persaingan yang terdiri
dari instansi pemerintah, pelaku usaha dan konsumen. Dalam
prakteknya, competition advocacy berbekal partisipasi aktif dari
masyarakat sampai mereka mendapatkan penjelasan yang akurat
tentang manfaat dan alasan keberadaan hukum persaingan
usaha. Agar optimal, competition advocacy juga memerlukan
dukungan dari media dan unsur politis dari pemerintah.
Perkembangan hukum persaingan dipastikan akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menumbuhkan daya saing
dan mendukung pembangunan di suatu negara. Hal – hal yang
telah dikaji dari suatu studi ilmiah tentang gambaran di atas
adalah pada kondisi pengendalian kartel, peningkatan daya saing
dalam suatu tender pengadaan, dan isu – isu praktek monopoli
lainnya. Disini, kembali dipelajari peran strategis competition
advocacy yang juga membawa kepada perbaikan kinerja suatu
lembaga pengawas persaingan.
Gambaran peran strategis competition advocacy, membawa
suatu wacana kepentingan dari dua sisi optimalisasi implementasi
hukum persaingan, yang kerap diperdebatkan yaitu prioritas
terhadap upaya penegakan hukum atau upaya advokasinya.
Menilik dari kondisi suatu negara, maka strategi implementasi
hukum persaingan usahanya akan berpengaruh pada prioritas
yang dipilih. Jadi, optimalisasi prioritas sisi strategi yang dipilih
kemudian didasari pada : disain awal advokasi, kepentingan
internal, dan pencapaian yang realistis terhadap konsep
competition advocacy.

Kebijakan Nasional
Dalam implementasinya, kebijakan persaingan juga dapat
berbenturan dengan kebijakan ekonomi nasional. Salah satu
contohnya, yang terjadi di negara-negara Asia, adalah pada
pengaturan merger. Pada kasus ini, sejumlah pendekatan
dijadikan analisis untuk menggambarkan pada titik mana
pengaturan merger akan bersinggungan dengan kebijakan
ekonomi nasional, diantaranya pada pendefinisian pasar
geografis, pertimbangan supply side, peran efisiensi, dan kondisi
merger yang terjadi.

Fhoto-fhoto: Dokumentasi KPPU

jauh berbeda dengan kebijakan negara lain, tetapi alasan efisiensi
menjadi hal yang umum diajukan sebagai kontrol merger.
Mencermati hal ini, maka pertimbangan selanjutnya adalah
sejauh mana lingkup kebijakan ekonomi nasional terhadap batas
tugas dan wewenang suatu lembaga pengawas persaingan di
suatu negara.
Harmonisasi, adalah strategi yang dipilih oleh India untuk
menyikapi efektifitas implementasi kebijakan persaingan di antara
pemberlakuan sejumlah kebijakan ekonomi negaranya. Pada
prinsipnya, harmonisasi kebijakan persaingan dan kebijakan
ekonomi nasional dapat terjadi dengan memilah kebijakan yang
tepat berdasarkan kebutuhan suatu negara, aspirasi masyarakat
dan ideologi yang dianut. Hasil akhirnya adalah inovasi dan
kontribusi terhadap dinamika kinerja ekonomi negara tersebut.

Rekomendasi
Rancangan efektifitas implementasi kebijakan persaingan tentu mengacu kepada sejumlah teori pendukung. Hanya saja,
pada umumnya teori - teori yang ada tidak membahas praktek
penegakan hukum persaingan itu sendiri. Dengan demikian,
pada teori tertentu terdapat sejumlah keterbatasan dalam
menganalisis kondisi yang kompleks lainnya pada implementasi
hukum persaingan usaha.
Rekomendasi untuk hal ini adalah menumbuhkan sinergi dari
empat titik pemikiran di atas. Selanjutnya, efektifitas akan dapat
dicapai dengan :
- Pengenalan hukum persaingan yang bertahap dengan
pendekatan yang relevan.
- Dukungan masyarakat terhadap berlakunya hukum
persaingan atas dasar keberpihakan pada kepentingan
umum.
*) Kasubdit Advokasi, dari Laporan Perjalanan

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan suatu negara
yang ditujukan untuk mengatur merger, secara substansi, akan
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Teropong

Info

Yamaha
di Sulawesi Selatan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah
selesai melakukan pemeriksaan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan
putusan terhadap perkara No.04/KPPU-L/2006 yaitu
dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (UU No.5/1999) terkait dengan praktek
tidak sehat dalam sistem distribusi motor Yamaha di
Sulawesi Selatan. Majelis Komisi yang terdiri dari
Syamsul Maarif (Ketua), Tadjuddin Noer Said dan
Faisal Hasan Basri (masing – masing sebagai
anggota), memutuskan bahwa PT. Suracojaya Abadi
Motor (Suraco) melanggar pasal 19 huruf (d) UU
No.5/1999*) dan diwajibkan membayar denda sebesar
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
erkara ini muncul, setelah KPPU menerima laporan,
kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan yang
diawali dengan Pemeriksaan Pendahuluan mulai
tanggal 20 Maret 2006 sampai dengan tanggal 4 Mei 2006.
Dalam Pemeriksaan, Tim telah mendengar keterangan dari
Terlapor, yaitu Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor, Terlapor
II: UD Sinar Baru dan Terlapor III: Toko Sinar Alam Pratama.
Pemeriksaan Pendahuluan kemudian dilanjutkan dengan
Pemeriksaan Lanjutan yang dilakukan mulai tanggal 5 Mei
2006 sampai dengan tanggal 28 Juli 2006. Mengingat masih
terdapat pihak yang perlu di dengar keterangannya, maka
Majelis Komisi memutuskan untuk memperpanjang
Pemeriksaan Lanjutan dari tanggal 31 Juli 2006 dan berakhir
tanggal 13 September 2006 untuk mendapatkan keterangan
dari Terlapor kembali dan para Saksi di bawah sumpah.
Akhirnya, setelah melakukan serangkaian pemeriksaan,
KPPU menemukan fakta bahwa Suraco selaku main dealer
motor Yamaha di Sulawesi Selatan melakukan praktek
diskriminasi kepada mixed channel yaitu melarang sub dealer
menjual motor Yamaha kepada mixed channel tanpa
membuka faktur, kebijakan mana tidak berlaku kepada
channel murni (pure channel). Mixed channel adalah toko
yang menjual berbagai merek motor dalam satu toko
sedangkan channel murni adalah toko yang hanya menjual
motor Yamaha dalam satu toko.

P

Majelis Komisi menemukan fakta dan menilai bahwa:
1. Benar para sub dealer dilarang menjual motor Yamaha
kepada mixed channel tanpa buka faktur;
2. Larangan menjual motor Yamaha ke mixed channel
merupakan kebijakan Suraco;
3. Larangan Suraco kepada sub dealer untuk tidak menjual
motor Yamaha ke mixed channel tidak memiliki
alasanpembenar karena tidak seperti didalilkan oleh

b. Mixed channel tidak melakukan praktek jual rugi yang
mengganggu stabilitas harga motor Yamaha.
c. Beroperasinya mixed channel tidak menghambat
beroperasinya sub dealer.
4. Tidak ada bukti bahwa mixed channel tidak menjamin
kualitas
motor Yamaha hingga ke tangan konsumen.
5. Larangan Suraco kepada sub dealer untuk tidak menjual
motor Yamaha ke mixed channel menguntungkan sub
dealer.
Selanjutnya, Majelis Komisi memutuskan:
1. Menyatakan Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor,
Terlapor II: UD Sinar Baru dan Terlapor III: Toko Sinar Alam
Pratama, tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (1)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor
terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19
huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Menyatakan Terlapor II: UD. Sinar Baru dan Terlapor III:
Toko Sinar Alam Pratama, tidak terbukti melanggar Pasal
19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
4.Memerintahkan Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor
memberikan kesempatan kepada mixed channel untuk
membeli motor Yamaha tanpa buka faktur sebagaimana
yang diberlakukan kepada channel murni;
5.Menghukum Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor
membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar
Rupiah), terhitung 30 (tiga puluh) hari kerja setelah
Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap apabila
Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor tidak melaksanakan
butir 4 amar Putusan.
Denda tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran
penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) 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. Putusan Perkara No. 04/KPPU-L/2006
tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang
dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1
November 2006 di Gedung KPPU Jl. Ir. H. Juanda no. 36
Jakarta Pusat.
*) Pasal 19 huruf (d) : Pelaku usaha dilarang melakukan satu
atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama
pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
berupa :
d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha
tertentu.
Sumber : Kegiatan Penangan Perkara KPPU

Suraco,Majelis Komisi menemukan bahwa :
a. Mixed channel tidak melakukan praktek usaha tidak
jujur yang merugikan kepentingan konsumen.
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KPPU Mendukung
Pemberdayaan Ekonomi Daerah Melalui Implementasi UU No.5/1999 :

Pembukaan KPD Kelima

Fhoto-fhoto: Dokumentasi KPPU

Perilaku Curang Distributor

omisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah
membuka kantor perwakilan kelima di Batam,
melengkapi keberadaan empat kantor perwakilan
yang telah ada yaitu di Medan, Surabaya, Makassar dan
Balikpapan. Kantor Perwakilan Daerah (KPD) yang berlokasi di
Graha Pena Batam, lantai 3 A, Jl. Raya Batam Center, telah
resmi dikepalai oleh Zaki Zein Badroen yang bertanggung
jawab penuh atas operasional KPD tersebut. Peresmian KPD
KPPU dilakukan oleh Wakil Gubernur Propinsi Kepulauan Riau,
Drs. H. Muhammad Sani yang didampingi oleh Ketua KPPU,
Dr. Syamsul Maarif, SH, LLM pada tanggal 4 Desember 2006
Kehadiran KPD ditujukan antara lain untuk turut menunjang
perkembangan ekonomi yang telah dicanangkan oleh
pemerintah daerah.
KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk
mengawal pelaksanaan UU No.5/1999, dan keberadaannya
telah dimulai sejak tahun 2000. Salah satu pendukung
kinerja KPPU dalam menjawab tantangan pertumbuhan
iklim usaha, baik dalam skala nasional maupun daerah,
adalah dukungan dari lembaga pemerintah lainnya dalam
pelaksanaan tugas dan wewenang yang sudah menjadi
tanggung jawab lembaga ini. Salah satu bentuk dukungan
yang telah dan selalu diharapkan adalah dari Pemerintah
Daerah.
Penanganan perkara adalah salah satu mandat utama dari
UU No.5/1999. Sepanjang lima tahun keberadaan KPPU, dapat
dipilah – pilah perkara yang ditangani berdasarkan laporan
yang diterima, yaitu tidak kurang dari 505 laporan dan
sejumlah 72 laporan dapat ditindaklanjuti sebagai perkara.
Laporan tersebut ditindaklanjuti setelah dilakukan proses
klarifikasi dan penelitian oleh tim yang bertugas, untuk
menilai indikasi awal yang cukup kuat adanya pelanggaran UU
No.5/1999.
Materi perkara yang ditangani oleh KPPU cukup beragam,
hanya saja sebagian besar meliputi dugaan mengenai

K

persekongkolan
tender; selain itu
adalah mengenai
penguasaan pasar,
penetapan harga,
perjanjian tertutup,
monopoli, oligopoli,
jual rugi, dan
penyalahgunaan posisi
dominan. Hal lain
yang juga dilaporkan
oleh masyarakat
adalah ditemukannya
kebijakan pemerintah
yang bersifat anti
persaingan. Saat ini,
telah dikeluarkan 46
Putusan KPPU dan 16
Fhoto-fhoto: Dokumentasi KPPU
Penetapan, sementara
itu selama tahun berjalan masih ditangani sejumlah 10
perkara.
Di samping itu, KPPU juga harus melakukan upaya litigasi
bila terdapat gugatan pihak lain. Selama ini, terdapat putusan
KPPU yang dibatalkan oleh pihak Pengadilan Negeri dengan
alasan-alasan yang beragam. Sedangkan, secara keseluruhan,
hanya sejumlah Putusan KPPU yang diajukan keberatannya
oleh pihak yang berperkara, dengan 4 diantaranya telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sisanya masih dalam
proses di tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung
(MA).
Gambaran di atas menunjukkan bahwa praktek
persekongkolan tender itu sendiri merupakan titik rawan
dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Untuk itu, di
tengah upaya pemberantasan persaingan usaha tidak sehat,
KPPU sangat menghargai dukungan positif yang datang untuk
meningkatkan efektifitas implementasi UU No.5/1999.
Mencermati bahwa UU No.5/1999 adalah hukum yang
berlaku di Indonesia, maka efektifitas keberadaannya menjadi
salah satu tantangan bagi KPPU untuk secara konsisten
menerapkan UU No.5/1999. Pada akhirnya, efektifitas
tersebut diharapkan juga dapat mempercepat pertumbuhan
ekonomi di daerah. Untuk itu, agar publik, khususnya para
jajaran pemerintah daerah, senantiasa memahami UU No.
5/1999 lebih baik lagi, maka sebagai rangkaian dalam acara
peresmian KPD, diselenggarakan juga Seminar Persaingan
Usaha yang ditujukan untuk stakeholder KPPU di wilayah kerja
KPD KPPU Batam, yaitu meliputi Propinsi Kepulauan Riau, Riau,
Bangka Belitung dan Jambi.
Sumber : Laporan Kegiatan Komunikasi
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4.Kajian persaingan usaha sektor kebandarudaraan
yang diketuai oleh Komisoner, Ir Mohammad Iqbal.
Forum yang berlangsung pada tanggal 5 Desember
2006 ini dihadiri oleh Stake holder bandara di
Surabaya yaitu Perwakilan perusahaan Angkasa
Pura I, Garuda Indonesia, Dinas Perhubungan
Propinsi Jawa Timur dan pengusaha transportasi
darat.

Seminar
SURABAYA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)_ dan KPPU (Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan bantuan

Sosialisasi dan Visi
Kepala KPD Surabaya pada l 8 November 2006
menghadiri undangan Badan Penelitian Dan
Pengembangan Pemerintah (BALITBANG) Kota Surabaya
untuk berdiskusi dalam Forum Group Discussion
mengenai 'Pembahasan Penelitian Ketahanan Ekonomi
di Kota Surabaya”. KPD Surabaya tampil sebagai
pembicara dalam forum tersebut bersama-sama dengan
Tim Dosen dari Universitas Putra Bangsa Surabaya.
Pada tanggal 23 November 2006, Kepala KPD diundang
dan menjadi pembicara dalam diskusi “pengaturan
Pasar Modern dan Perlindungan Pasar Tradisional” yang
diadakan oleh Pusat Studi Desentralisasi dan
Perancangan Hukum; Forum ini dibentuk guna
merumuskan isu pentingnya pengaturan dan posisi
KPPU dalam pengawasan persaingan di sektor pasar
baik pasar tradisional dan pasar modern.

Kajian
Di KPD Surabaya berlangsung beberapa kegiatan
kajian sebagai bagian pelaksanaan tugas Direktorat
Kebijakan Persaingan yaitu :
1.Kajian pengembangan kawasan industri yang
dilaksanakan pada tanggal 18-19 Oktober 2006.
Tim kajian menghadirkan pelaku usaha APINDO
(Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Manager
komersial PT SIER (Surabaya Industrial Estate
Rungkut);
2.Kajian pedoman pelaksanaan UU Nomor 5/1999
pasal 50 huruf a. Dalam forum yang berlangsung
pada tanggal 10 November 2006 ini, Tim kajian
menghadirkan dosen hukum persaingan Fakultas
Hukum Universitas Airlangga Surabaya yaitu L.
Budi Kagramanto SH, MH,MM dan Sinar Aju
Wulandari, SH, MH;

sepenuhnya KPD KPPU Surabaya mengadakan seminar
“Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah” yang dilaksanakan pada
tanggal 6 Desember 2006 di Hotel Hyatt Surabaya.
Acara yang diawali dengan sambutan pembuka Ketua
KPPU RI, Kepala BAWASBANG Propinsi Jatim, dan Deputi
Bidang Informasi dan Data KPK yang mewakilik Ketua
KPK .diikuti oleh semua kepala Dinas Instansi
Pemerintah Propinsi,, Bupati dan Wakil Pemerintah
Kota/Kabupaten se-propinsi Jawa Timur.
Bertindak sebagai pembicara adalah Hayie
Muhammad (program Director Indonesian Procurement
Watch (IPW), Ir. Ani Pudyastuti, MA (Direktur Kebijakan
Persaingan), Ir Ikak Gayuh Patraistomo MSP (Bagian
Kebijkan Pengadaan Barang dan Jasa Publik, Bappenas)
serta Dr Syamsa Ardisasmita DEA (Deputi Bidang
Informasi dan Data KPK). Dalam forum yang
dimoderatori oleh Direktur Komunikasi, Drs Mokhamad
Syuhadah, MPA, ini dijelaskan oleh pembicara tentang
peran dan kewenangan KPPU dan KPK dalam perkara
persekongkolan tender pengadaan barang/jasa serta
bentuk kerjasama dua lembaga independent ini dalam
penegakan hukumnya. Dalam forum muncul beberapa
keluhan dan harapan upaya perbaikan pengadaan
barang/jasa di lingkungan pemerintahan khususnya
oleh stake holder yaitu pelaku usaha yang seringkali
mengikuti proyek pengadaan barang/jasa pemerintah.
Diantara usulan dimaksud adalah pemberian
penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang dianggap
sukses melaksanakan tender pengadaan barang dan
jasa sesuai hukum yang berlaku.
Seminar ini menjadi sosialisasi eksistensi dan peran
KPPU khususnya KPD Surabaya dalam mengawasi
pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah di
wilayah kerja KPD Surabaya khususnya Propinsi Jawa
Timur .
Sumber : KPD Surabaya

3.Kajian persaingan usaha penyiaran televisi lokal
dan televis nasional dilaksanakan pada tanggal 30
November 2006 dengan menghadirkan Manager
produksi dan Marketing Stasiun TVRI Propinsi Jawa
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Timur;

MAKASSAR
Pelaksanaan Putusan KPPU di Makassar
Pada tanggal 29 November 2006 KPD Makassar telah
menerima Surat PT. Suracojaya Abadi Motor, Nomor :
240/SJAM/XII/2006, tanggal 1 Desember 2006,
lampiran : Copy Bukti-bukti / Tanda Terima Surat,
perihal : Laporan Pelaksanaan Putusan KPPU.
Meskipun secara resmi KPPU belum menyatakan
bahwa PT. Suracojaya Abadi Motor memang secara riil
telah melaksanakan Putusan KPPU akan tetapi KPD
Makassar menilai “perubahan perilaku” yang dilakukan
oleh pelaku usaha tersebut sebagai itikad baik yang
akan menjadi preseden positif baik bagi upaya
penegakan hukum persaingan usaha khususnya di
Sulawesi Selatan maupun bagi image KPPU sebagai
institusi yang diberi amanah untuk mengawasi
penegakan hukum UU No. 5 / 1999.
Selain itu, setelah melalui proses 150 hari kerja, pada
tanggal 1 November 2006 Majelis Komisi Pemeriksa
Perkara No. : 04/KPPU-L/2006, terkait dengan distribusi
motor Yamaha di Sulawesi Selatan, melaksanakan
Sidang Pembacaan Putusan di KPPU Pusat.
Meskipun Sidang Pembacaan Putusan tersebut tidak
dilakukan di Makassar, akan tetapi media massa lokal,
baik cetak maupun radio tetap meng-cover berita
tersebut secara optimal.
Melalui pemberitaan yang proporsional tersebut,
diharapkan dapat menjadi early warning bagi para
pelaku usaha di Sulawesi Selatan, khususnya kota
Makassar untuk menyesuaikan perilaku usahanya
dengan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha
sebagaimana tercantum dalam UU No. 5 / 1999.

Sosialisasi
Dalam rangka mengoptimalkan kegiatan sosialisasi di
wilayah kerjanya, pada tanggal 22 s/d 23 November
2006 KPD Makassar telah melakukan kunjungan kerja ke
beberapa stakeholder di kota Manado, yaitu : Fak.
Hukum dan Fak. Ekonomi Univ. Sam Ratulangi, Manado
Pos, Disperindag Sulawesi Utara, dan KADINDA Sulawesi
Utara.
Kunjungan kerja ini disamping menghasilkan
networking baru juga telah mencapai kesepakatan awal
dengan kalangan akademisi (Pembantu Dekan IV Fak.
Hukum dan Fak. Ekonomi Univ. Sam Ratulangi) untuk

membuka kemungkinan dilakukannya kerja sama dalam
bentuk kuliah umum hukum persaingan usaha sebagai
bagian dari business competition community
development di Sulawesi Utara, yang rencananya akan
dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2006.
Upaya peningkatan pemahaman publik terhadap
hukum persaingan usaha merupakan salah satu hal
yang menjadi consent KPD Makassar, oleh karena itu
KPD Makassar senantiasa berusaha mengoptimalkan
berbagai cara dan kesempatan untuk mensosialisasikan
eksistensi UU No. 5 / 1999 dan KPPU, salah satunya
adalah dengan memenuhi permintaan Radio Smart FM
Makassar untuk berpartisipasi menyampaikan opini
dalam acara Talk Show terkait dengan adanya perang
diskon yang dilakukan oleh beberapa pasar modern di
kota Makassar pada tanggal 7 Oktober 2006, selain itu,
Pada tanggal 24 November 2006, atas permintaan
Radio SMART FM, KPD Makassar telah mengikuti live
talk show Makassar Bisnis Forum di radio dimaksud
sebagai narasumber bersama dengan Bpk. Arsyad Mana
(Pengurus KADINDA Sulawesi Selatan), membahas
persaingan usaha di Sulawesi Selatan.
Dari beberapa respon publik terhadap kegiatan ini,
KPD Makassar menangkap kesan bahwa publik tidak
hanya berharap KPPU menangani persoalan- persoalan
yang menyangkut pengusaha besar, akan tetapi juga
memperhatikan persoalan-persoalan yang dialami oleh
para pelaku usaha kecil / UKM

Evaluasi kebijakan
· Penyelenggaraan ibadah haji
Mencermati kebijakan pemerintah yang tertuang
dalam RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji, pada
tanggal 27 s/d 28 November 2006 Direktorat
Kebijakan Persaingan menyelenggarakan diskusi
terbatas dengan beberapa stakeholder
penyelenggaraan haji (DPD ASITA Sulawesi Selatan,
DPD Organda Sulawesi Selatan, DPD APJBI Sulawesi
Selatan dan Kanwil Departemen Agama Sulawesi
Selatan), dalam diskusi ini setidaknya KPD Makassar
mencatat tiga hal yang tampaknya menjadi harapan
semua pihak adalah bagaimana penyelenggaraan
ibadah haji dapat dilaksanakan secara efisien,
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transparan, dan terjangkau.
· Distribusi gula Nasional
Menyikapi permasalahan di seputar distribusi gula,
Sekretariat KPPU c.q Direktorat Kebijakan Persaingan
pada tanggal 4 s/d 5 Oktober 2006
menyelenggarakan kegiatan diskusi terbatas dengan
beberapa stakeholder Industri Gula (Dinas Pertanian
Sulsel, Dinas Pertanian Kab. Takalar, dan Disperindag
Sulsel).
· Penyiaran
Mencermati kebijakan pemerintah yang tertuang
dalam RUU Penyiaran, pada tanggal 13 s/d 14
November 2006 Direktorat Kebijakan Persaingan
menyelenggarakan diskusi terbatas dengan
beberapa stakeholder penyiaran (TVRI Sulawesi
Selatan, Makassar TV, dan Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah Sulawesi Selatan).
Salah satu wacana yang menurut KPD Makassar
perlu digarisbawahi adalah pentingnya pemerintah
melakukan repositioning eksistensi TVRI sebagai flag
carrier, khususnya bila dikaitkan dengan fungsinya
dalam melakukan sosialisasi program-program
pemerintah serta pemerataan informasi kepada public,
oleh karena itu seharusnya TVRI tidak lagi ditempatkan
dalam level playing field yang sama atau berkompetisi
dengan stasiun televisi swasta yang notabene sarat
dengan kepentingan bisnis.

bidang peternakan ayam dan sarana pronduksi ternak
ayam. Permasalahan ini mencuat sejak April 2006
dengan adanya laporan dari beberapa pengusaha di
bidang sarana produksi ternak ayam dan beberapa
peternak di Samarinda dan Balikpapan yang melaporkan
adanya persaingan usaha tidak sehat dalam bidang
sarana produksi ternak ayam di Kalimantan Timur yang
dilakukan oleh PT. Charoen Pokphand Indonesia dan PT.
Japfa Comfeed Indonesia beserta anak-anak
perusahaannya. Terhadap laporan tersebut, KPPU telah
mengadakan klarifikasi, baik dengan Pelapor maupun
pihak-pihak yang dilaporkan. Saat ini, KPPU masih
melakukan monitoring terhadap kasus tersebut.
Isu yang kedua adalah persaingan usaha tidak sehat
pada beberapa tender pengadaan peralatan kesehatan
dan gizi di beberapa Rumah Sakit Umum Daerah di
Kalimantan Timur. Ada beberapa permasalahan
menyangkut tender pengadaan peralatan kesehatan
tersebut, antara lain adanya dugaan persekongkolan
tender antara panitia tender dengan peserta tender
yang diunggulkan dan adanya upaya dari pelaku usaha
yang menghalangi pelaku usaha pesaingnya untuk
mengikuti proses tender dengan cara melarang pelaku
usaha pesaingnya masuk ke ruang panitia tender untuk
mengambil dokumen lelang. Terhadap beberapa
permasalahan tersebut, KPPU telah melakukan
klarifikasi dengan pihak Pelapor maupun pihak-pihak
yang dilaporkan.
2. Public Hearing
Dalam rangka menyelesaikan permasalahan dalam
persaingan usaha di bidang peternakan ayam, pada
tanggal 9 Oktober 2006, KPD KPPU Balikpapan
mengadakan acara Public Hearing mengenai Iklim
Persaingan Usaha di Bidang Peternakan Ayam. Acara
yang dikemas dengan buka puasa bersama tersebut
berlangsung di Comfort Hotel Sagita, Balikpapan

Sumber : KPD Makassar

BALIKPAPAN

Fhoto-fhoto: Dokumentasi KPPU

1. Monitoring Pelaku Usaha

3. Diskusi Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Sektor
Telekomunikasi dan Industri Angkutan Udara
Dalam rangka mencermati kebijakan pemerintah dalam
sektor telekomunikasi dan industri angkutan udara, KPD
KPPU Balikpapan bersama Direktorat Kebijakan
Persaingan KPPU mengadakan forum diskusi yang
melibatkan para pengusaha yang terlibat pada industri
tersebut.
Pada tanggal 10 – 11 Oktober 2006, KPD KPPU
Balikpapan mengadakan Diskusi Evaluasi Kebijakan
Pemerintah Di Sektor Telekomunikasi Mengenai
Interkoneksi. Dalam diskusi yang dibagi dalam 4
pertemuan, KPD KPPU Balikpapan mengundang
beberapa perusahaan operator telepon nasional sebagai
mitra diskusi, antara lain PT. Telkom Divisi Regional VI
Kalimantan, PT. Indosat Wilayah Kalimantan, PT.
Excelkomindo Pratama Cabang Balikpapan dan Badan
Penanaman Investasi Daerah (BPID) Propinsi Kalimantan
Timur.
Pada tanggal 16 – 17 November 2006, KPD KPPU
Balikpapan mengadakan Diskusi RUU Kebandaraan dan
Pengelolaan Terminal Kargo di Bandara Internasional
Sepinggan, Balikpapan. Diskusi tersebut juga dibagi
dalam 4 pertemuan, dengan mengundang PT. (Persero)
Angkasa Pura I selaku pihak pengelola bandara,
Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia
(GAFEKSI) Kalimantan Timur selaku pihak yang
keberatan dengan pengambilalihan pengelolaan
Terminal Kargo dari swasta ke PT. (Persero) Angkasa
Pura I, PT. Garuda Indonesia cabang Balikpapan sebagai
Perusahaan yang melayani jasa kargo melalui udara,
dan pelaku usaha pemakai jasa Terminal Kargo Bandara
Internasional Sepinggan, yaitu PT. Inti Pratama, PT.
Schenker Petrolog Utama dan PT. Global Transportasi
Nusantara.
4.Sosialisasi ke Daerah

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas
hukum anti monopoli dan persaingan usaha di
Kalimantan, KPD KPPU Balikpapan telah
mengidentifikasi beberapa isu anti monopoli dan
persaingan usaha.
Yang pertama adalah persaingan usaha tidak sehat di
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Direktur Komunikasi KPPU, sebagai moderator. Turut
diundang dalam acara tersebut KPPU adalah Dinas
Peternakan Propinsi Kalimantan Timur, Dinas
Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan, Dinas
Peternakan Kota Balikpapan, Dinas Peternakan Kota
Samarinda, Anggota DPRD Kota Balikpapan, para pelaku
usaha yang bergerak di bidang sarana produksi ternak,
dan para peternak ayam potong.

menghadirkan pembicara dari Komisioner KPPU, yaitu
Bapak Soy Martua Pardede dan Bapak Mohammad
Iqbal, dan Direktur Budidaya Ternak Non Ruminansia,
Drh. Djajadi Gunawan, MPH. Acara tersebut dibuka oleh
Helli Nurcahyo selaku Plt. Kepala KPD KPPU Balikpapan,
dan dipandu oleh Bapak Mohammad Syuhadak,
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Dalam rangka sosialisasi Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999 dan Kelembagaan KPPU, pada tanggal 2224 November 2006, KPD KPPU Balikpapan mengadakan
kunjungan dinas ke daerah. Agenda pertama dalam
sosialisasi tersebut adalah mengadakan audiensi
dengan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan
Timur. Agenda kedua adalah audiensi dengan Gubernur
Kalimantan Selatan. Sedangkan agenda ketiga adalah
mengadakan audiensi dengan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat.
Pada agenda pertama, KPD KPPU Balikpapan

mengadakan audiensi dengan Kepala Dinas Peternakan
Propinsi Kalimantan Timur. Pertemuan berlangsung di
gedung Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Timur
pada tanggal 4 Oktober 2006.
Dalam pertemuan tersebut, KPD KPPU Balikpapan
menjelaskan bahwa KPPU telah membuka Kantor
Perwakilan Daerah di Balikpapan yang wilayah kerjanya
meliputi seluruh Kalimantan. Selanjutnya KPD KPPU
Balikpapan menerangkan mengenai kelembagaan KPPU
beserta tugas dan fungsinya serta perkara-perkara yang
telah ditangani oleh KPPU. KPPU juga berniat untuk
mengadakan kerjasama kelembagaan dengan Dinas
Peternakan. Terkait dengan adanya permasalahan di
bidang peternakan dan sarana produksi ternak ayam,
KPPU memberikan informasi akan diselenggarakannya
Public Hearing mengenai Iklim Persaingan Usaha di
Bidang Peternakan di Balikpapan dan meminta
kehadiran Kepala Dinas dalam acara tersebut.
Terhadap penjelasan dari KPPU, Dinas Peternakan
Propinsi Kalimantan Timur bersedia menjalin kerjasama
kelembagaan dengan KPPU terutama dalam
menyediakan data dan informasi mengenai kondisi
peternakan di Kalimantan Timur.
Pada agenda kedua yaitu audiensi dengan Kepala
Daerah Propinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung
pada tanggal 24 November 2004, KPD KPPU Balikpapan
langsung diterima oleh Gubernur Kalimantan Selatan,
Drs. H. Rudy Ariffin, MM di Rumah Jabatan Gubernur
Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan tersebut, KPD
KPPU Balikpapan menjelaskan bahwa KPPU telah
membuka Kantor Perwakilan Daerah di Balikpapan yang
wilayah kerjanya meliputi seluruh Kalimantan.
Selanjutnya KPD KPPU Balikpapan menerangkan
mengenai kelembagaan KPPU beserta tugas dan
fungsinya serta perkara-perkara yang telah ditangani
oleh KPPU. KPPU berencana menjalin kerjasama
kelembagaan dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan
Selatan untuk mensosialisasikan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 dan kelembagaan KPPU untuk
kalangan Dinas dan Instansi Terkait di lingkungan
Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan pada
khususnya serta untuk para pelaku usaha dan
masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya. Pada
kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Selatan
menyampaikan perlunya mengadakan sosialisasi
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 bagi Dinas dan
Instansi terkait di Propinsi Kalimantan Selatan,
mengingat banyaknya permasalahan dalam
pelaksanaan tender pada Dinas dan Instansi terkait.
Pada agenda ketiga, KPD KPPU Balikpapan
mengadakan audiensi dengan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat yang berlangsung
pada tanggal 23 November 2006. KPD KPPU Balikpapan
diterima langsung oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat, Hj. Rosita, S.H.
beserta Pembantu Dekan I, Syaifudin, S.H., M.H. dan
Pembantu Dekan III, Djumadi, S.H., M.Hum. Dalam
pertemuan tersebut, KPD KPPU Balikpapan
menyampaikan bahwa KPPU telah membuka Kantor
Perwakilan Daerah di Balikpapan yang wilayah kerjanya

KOMPETISI

21

Furum KPD

meliputi seluruh Kalimantan. Selanjutnya KPD KPPU
Balikpapan menerangkan mengenai kelembagaan KPPU
beserta tugas dan fungsinya serta perkara-perkara yang
telah ditangani oleh KPPU. KPPU juga berencana
menjalin kerjasama kelembagaan dengan Fakultas
Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan
mengadakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk
mensosialisasikan Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 dan KPPU pada lingkungan Civitas Akademika
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pada
kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat berniat mengadakan
kuliah umum mengenai persaingan usaha dengan nara
sumber dari KPPU.
Sumber : KPD Balikpapan
Medan

Sosialisasi Putusan KPPU
Tanggal 18 Desember 2006, KPD Medan melaksanakan
kegiatan Sosialisasi Putusan Pematang Siantar. Sosialisasi
putusan tersebut dimaksudkan sebagai upaya shock therapy
bagi dunia usaha guna upaya perbaikan pengadaan
barang/jasa. Acara tersebut dibuka oleh KPD Medan dengan
narasumber Erwin Syahril dan Moh. Iqbal (selaku Majelis
Komisi) dan Kurnia Sya'ranie (Direktur Penegakan Hukum).
Sasaran dari acara tersebut adalah para pengguna barang/jasa
dari dinas dan instansi terkait di propinsi sumut, para asosiasi
pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa dan pengamat
serta akademisi. Diharapkan dengan terus menerus
disosialisasikannya putusan KPPU akan menimbulkan efek jera

Fhoto-fhoto: Dokumentasi KPPU

Penegakan Hukum Persaingan Usaha
Pada tanggal 13 Nopember 2006 dilakukan

penetapan harga (price fixing cartel) adalah perilaku paling
purba yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk
meniadakan persaingan diantara mereka.
Penanganan pelaporan dugaan pelanggaran UU No. 5
Tahun 1999 tetap menjadi prioritas KPD Medan, beberapa
perkara yang sedang dalam tahapan klarifikasi adalah Tender
Pengerukan di Alur Pelabuhan Belawan, Tender Pembangunan
Prasarana di Satker Pemda Simalungun, Tender di Dinas
Pendidikan Sumatera Utara, Tender Pengadaan Mobil
Pemadan Kebakaran di Kabupaten Humbang Hasundutan.

pembacaan putusan kasus RSU Pematang Siantar
dimana kasus ini merupakan kasus tender pertama
di Sumatera Utara yang diselesaikan oleh KPPU
berdasarkan laporan yang diterima oleh KPD Medan.
Dalam putusan tersebut, KPPU menemukan adanya
persekongkolan yang melibatkan beberapa rekanan
yang menjadi peserta, yang juga melibatkan panitia
tender serta beberapa pejabat di Pematang Siantar.
Terhadap para pelaku usaha yang terlibat KPPU telah
menerapkan sanksi administratif berupa pengenaan
denda, sedangkan terhadap para pejabat
pemerintah yang terkait, KPPU telah
merekomendasikan kepada KPK agar
menindaklanjuti hasil temuan KPPU karena ada
diduga terdapat unsur kerugian negara.
Monitoring perubahan perilaku terhadap kesepakatankesepakatan harga (price fixing cartel) yang dibuat oleh para
pelaku usaha pesaing yang sering berlindung dibalik asosiasi
seperti Kartel Fumigasi yang dilakukan oleh DPD IPPHAMI
Sumut, Kartel oleh DPD Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI)
Sumut terus dilakukan, karena dalam prakteknya diperoleh
informasi bahwa kesepakatan-kesepakatan tersebut tetap
berlaku walaupun telah dicabut. Padahal sejatinya, perilaku
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(detterance effect) bagi para pihak yang mencoba
bersekongkol dalam tender.
Penguatan Kebijakan Persaingan Usaha Daerah
Sebagai salah satu instrumen penting persaingan usaha,
unsur kebijakan persaingan (competition policy) memainkan
peranan sentral dalam pembentukan struktur pasar dan turut
mempengaruhi perilaku para pelaku usaha dalam pasar, oleh
karena itu, harmonisasi kebijakan mutlak diperlukan agar
setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah selaku
regulator senafas dengan irama persaingan usaha yang
diemban oleh KPPU. KPPU KPD Medan memfasilitasi beberapa
pertemuan terkait dengan kebijakan-kebijakan di daerah
dengan para stakeholder terkait diantaranya adalah kebijakankebijakan di sektor telekomunikasi, kebijakan persaingan
dalam penerbangan, dan kebijakan penyelenggaraan haji yang
berbasis kompetisi.
Seminar Persaingan Usaha
Pada tanggal 15 Nopember 2006 berlangsung
pelaksanaan Seminar Persaingan Usaha dengan menghadirkan
para Narasumber: Faisal H. Basri (Anggita KPPU), Ir. Nurlisa
Ginting (Wakil Kepala Bainprom Sumut), S. IS. Sihotang (Kadin
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Sumatera Utara), acara dibuka oleh Bpk. Erwin Syahril
(Anggota KPPU) dan dimoderatori oleh Bpk. Mokhammad
Syuhadak (Direktur Komunikasi KPPU). Acara berlangsung
dengan lancar dihadiri oleh 90 orang dari berbagai macam
stake holder KPPU diantaranya adalah dinas terkait, para
asosiasi perdagangan, Kadin Sumatera Utara, akademisi, LSM
peminat persaingan usaha.
Forum Jasa Konstruksi Daerah
KPPU dipercaya untuk mengisi salah satu sesi dalam Forum
Jasa Konstruksi Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah Propinsi Sumatera Utara. Tema yang diusung dalam
forum tersebut adalah Industri Jasa Konstruksi dan Persaingan
Usaha. KPPU dalam forum tersebut memberikan informasi
seputar masalah persaingan usaha di sektor jasa konstruksi.
Beberapa hal yang menurut KPPU berpotensi melanggar UU
No. 5 Tahun 1999 adalah pemberian sertifikasi yang
seharusnya menjadi ukuran untuk mengukur kompetensi
badan usaha seringkali dijadikan ”komoditas” oleh LPJK
(Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) dan beberapa
asosiasi tertentu, bahkan tidak jarang sertifikasi dijadikan
sebagai upaya untuk menghambat secara strategis pelaku
usaha lain. Hal seperti ini memang tidak lepas dari konflik
kepentingan, karena sebagian pengurus LPJK dan asosiasi juga
merupakan unsur pelaku usaha yang menjalankan kegiatan
usaha. Sejatinya, pengurus LPJK dan asosiasi haruslah orang
yang profesional dan mewakili dunia usaha, bukan mewakili

sebagian atau golongan pelaku usaha tertentu saja. Acara ini
dihadiri oleh 150 orang dari unsur pengguna jasa konstruksi,
penyedia jasa konstruksi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan
media.
Kuliah Umum Persaingan Usaha
Kerjasama KPPU KPD Medan dengan dunia kampus dapat
terjalin berkat dukungan dan dorongan dari Prof. Dr. Ningrum
Natasya Sirait, S.H., MLI sebagai Guru Besar Tetap fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) dan Prof. Dahlan,
S.H., M.H. sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Syiah Kuala (Unsyiah) Propinsi NAD. Sebagai awalan
pemberian kuliah umum bagi mahasiswa yang telah
mengambil program kekhususan persaingan usaha dapat
menjadi jembatan untuk terus mengkomunikasikan dunia
usaha dengan dunia akademis.
Sumber : KPD Medan
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