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ahirnya UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
yang menggantikan UU No.8/1971 mengakibatkan
terbukanya peran serta swasta dalam industri ini, serta
berubahnya peran Pertamina yang awalnya merupakan satusatunya pelaku usaha tunggal di sektor ini. Terbukanya peluang
pelaku usaha masuk ke dalam bidang ini mendorong timbulnya
persaingan di sektor industri migas dengan tersedianya banyak
pilihan produk, disertai pelbagai variasi pelayanan dan harga.
Sayangnya kondisi persaingan di sisi pelayanan dan harga yang terjadi pada BBM
non-subsidi sangat jauh berbeda dengan kondisi pada BBM subsidi. Cukup ironis
mengingat putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa harga seluruh Bahan
Bakar Minyak (BBM) dan turunannya harus ditetapkan oleh Pemerintah. Namun fakta
menunjukkan bahwa Pemerintah hanya menetapkan harga BBM yang dikategorikan
sebagai BBM bersubsidi yang ditujukan bagi konsumen non-industri seperti Premium,
Solar dan Minyak Tanah. Sementara beberapa jenis BBM non-subsidi, penetapan
harganya diserahkan kepada mekanisme pasar. Sedangkan bagi produk elpiji, penetapan
harganya dilakukan oleh Pertamina. Bisa dilihat bahwa telah terjadi inkonsistensi regulasi
dalam penetapan harga minyak dan gas bumi.
KPPU sendiri mendukung setiap langkah yang disusun pemerintah dalam industri
ini, walaupun memang kondisi faktual menunjukkan bentuk kebijakan yang ada belum
sepenuhnya mendorong persaingan. Dan pada dasarnya harmonisasi antar setiap
lembaga yang terlibat dalam kebijakan industri migas tersebut masih sangat diperlukan
dalam upaya penciptaan kebijakan yang lebih baik dan pada akhirnya dapat menciptakan
kesejahteraan bagi rakyat pada umumnya.
Untuk itu, dikembangkanlah kajian sektoral termasuk di dalamnya sektor migas. Salah
satu kegiatan yang relevan adalah Seminar Nasional “Persaingan Usaha dalam Industri
Hilir Migas” yang dilaksanakan KPPU pada 30 Juni-1 Juli lalu yang menjadi momentum
terkumpulnya pandangan pemerintah dan pelaku usaha industri hilir migas.
Potret buram yang hampir sama terjadi pada ketenagalistrikan di Indonesia. Usaha
untuk menswastanisasi ketenagalistrikan yang dituangkan pada UU No. 20 tahun 2002
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kini masa depan ketenagalistrikan disimpang jalan.
Jika dimonopoli tanpa kontrol kualitas yang kuat maka hasilnya sudah jelas, yaitu byarpet
yang setiap saat mengancam aktivitas warga. Sebaliknya swastanisasi tidak menjamin bahwa
harga listrik akan dijangkau warga yang relatif dominan berpendapatan rendah.
Di sisi lain, fluktuasi ekonomi dunia yang masih terus berlangsung, dengan contoh
nyatanya adalah resesi ekonomi yang kini melanda Amerika dan terus melonjaknya harga
minyak dunia, memaksa negara-negara anggota APEC mengubah kebijakan ekonominya
agar dapat meminimalkan efek negatif dan distorsi terhadap perekonomian nasional
mereka. Hal ini berarti mereka harus meresktrukturisasi kerangka kebijakan ekonomi, dengan
cara meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan dan meningkatkan kualitas proses
perumusan kebijakan. Di negara-negara anggota APEC, perubahan ini menjadi agenda
utama seiring dengan dirumuskannya APEC-OECD Integrated Checklist sebagai toolkit
bagi para pembuat kebijakan dalam menerapkan reformasi regulasi.
Untuk mensosialisasikan checklist ini, diselenggarakanlah rangkaian seminar sebagai
forum untuk saling bertukar pengalaman atas konsep, kebijakan dan praktek reformasi
regulasi yang baik antar negara anggota. Dan sebagai bagian dari rangkaian seminar
tersebut, pada tanggal 11-13 Juni 2008 diselenggarakanlah “APEC Seminar for Sharing
Experiences on Relations between Competition Authority and Regulatory Bodies” di Bali
- Indonesia. Dimana salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah perlunya diadakan
diskusi dan pertemuan lebih lanjut guna berbagi pengalaman atas pelaksanaan APECOECD Integrated Checklist, sebagai bagian dari upaya mendorong proses Regulatory
Reform guna mewujudkan kebijakan persaingan yang sehat.
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Pengembangan Migas
dari Sudut Persaingan Usaha
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Pentingnya Institusi Reformasi
Kebijakan dalam Harmonisasi
Kebijakan Persaingan dan
Regulasi Sektoral
Pada Oktober 2002, APEC dan OECD menyepakati
perumusan APEC-OECD Integrated Checklist on
Regulatory Reform (Checklist) untuk dapat diterapkan di
negara-negara anggotanya. Checklist ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman mendasar tentang kebijakan
persaingan yang telah diterapkan di beberapa negara.

aktifitas 19
Temu Ramah Kepala KPD
KPPU Surabaya
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Dalam rangka perubahan struktural dan mencermati
adanya promosi atas Kepala Kantor Perwakilan Daerah
(KPD) KPPU Surabaya yang sebelumnya dijabat oleh A.
Junaidi, yang saat ini beliau ditugaskan sebagai Direktorat
Komunikasi KPPU, maka pada tanggal 9 Juli 2008 telah
dipilih pejabat baru yaitu Solihatun Kiptiyah, S.IP, MA.

20
Persaingan bukanlah hal yang asing dalam perkembangan sektor migas,
bahkan sektor migas mempunyai keterkaitan yang erat dengan persaingan
terutama dengan munculnya hukum persaingan.
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Mengapa Harga Elpiji
Harus Diatur?
Pertanyaan yang wajar akibat
kekhawatiran peserta seminar
yang juga dihadiri Menteri
ESDM dan BUMN ini atas aksi
korporasi Pertamina selaku
pelalu usaha pemegang posisi
dominan industri hilir migas
yang berpotensi mendistorsi
pasar di tengah bingkai
persaingan yang dibentuk
Mahkamah Konstitusi.

kolom 12
Menyoal Bisnis Elpiji Indonesia
Kelangkaan elpiji di Indonesia cenderung menimbulkan
spekulasi terhadap berbagai kebijakan yang diterapkan
dalam penggunaan elpiji sebagai energi alternatif. Di
banyak negara, kebutuhan gas untuk rumah tangga
dipenuhi dengan membangun city gas, yaitu gas rumah
tangga yang didistribusikan melalui pipa ke perumahan.
Namun hal tersebut sulit untuk diterapkan di Indonesia
karena membutuhkan biaya yang sangat besar dalam
hal investasi infrastruktur.
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kebijakan 10
Potret Ketenagalistrikan
Mendayung di antara Negara
dan Pasar
Tentang listrik, dengarlah suara konsumen. Mereka
hanya bisa menjerit ketika tiba-tiba listrik padam. Jalan
raya mendadak kacau. Di setiap sudut kota, pusat
pertokoan, industri dan perumahan semua aktivitas
terhenti. Jangan hitung kerugian materi, belum lagi
kerugian non materi yang akan membuat Indonesia
mundur 20 tahun ke belakang. Bahkan Rahmat Gobel,
praktisi bisnis ikut memperingatkan. ”Jika listrik terus
mengalami ”byarpet”, investor tidak akan datang
menanamkan modalnya di tanah air”. Indonesia
seperti tengah hidup jaman batu.

Membangun Kembali
Sebuah Integritas
Tepat pada tahun ini, KPPU genap berusia 8 (delapan)
tahun. Dalam usia yang relatif belia untuk sebuah
lembaga di Indonesia. KPPU telah memberikan andil
yang sangat besar dalam menciptakan iklim persaingan
usaha yang sehat, dimana tujuan akhirnya adalah
kesejahteraan rakyat.

Kerjasama KPPU-MA:
Penataan Persepsi Hukum Persaingan
Usaha Melalui Workshop Hakim
Sejak tahun 2000 sampai sekarang, Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) telah mengeluarkan 93
Putusan tentang perkara persaingan usaha. Sejumlah
putusan tersebut sarat dengan analisis mengenai hukum
persaingan untuk menentukan dilanggar tidaknya UU
No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) oleh
para pihak yang disebut sebagai terlapor.

21
Telaah Konsep Harmonisasi Kebijakan:
Mekanisme Persaingan Usaha dalam
Industri Hilir Migas Indonesia
Penentuan arah grand strategy sektor hilir migas (minyak
dan gas) adalah komitmen awal yang harus diselaraskan
oleh segenap pihak terkait dalam sektor tersebut.
Sejalan dengan itu, maka Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) mengundang berbagai pihak yang terkait
dengan sektor industri hilir migas di Indonesia, untuk
menyampaikan masukan dalam Seminar Nasional.
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Kesimpulan dan Rekomendasi:
Seminar Nasional Persaingan Usaha
dalam Industri Hilir Migas Indonesia
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Pengembangan
Sektor Migas

dari Sudut
Persaingan Usaha
Persaingan bukanlah hal yang asing dalam perkembangan
sektor migas, bahkan sektor migas mempunyai keterkaitan yang
erat dengan persaingan terutama dengan munculnya hukum
persaingan.

H

www.istockphoto.com

al ini dimulai sejak terbentuknya Standard Oil Company tahun 1870 oleh
John D Rockefeller yang menggabungkan para shareholder migas dalam
bentuk ”trust” dan menjadi perusahaan yang terbesar melalui skala ekonomi
yang besar. Bentuk monopoli ini memicu adanya bentuk trust lainnya yang juga
melakukan praktek monopoli. Trust yang dibentuk tersebut merupakan wadah
yang meniadakan persaingan antar pelaku bisnis. Bentuk ini kemudian mendorong
diberlakukannya hukum Antitrust dalam bentuk Sherman Antitrust Act (1890)
sebagai hukum persaingan yang melarang berbagai praktek anti persaingan.
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Dalam perkembangannya, setelah
melalui berbagai tuntutan, maka Standar
Oil Trust dipecah dan melahirkan banyak
perusahan baru yang bergerak pada masingmasing segmen industri yang terpisah satu
sama lain (unbundling). Perkembangan ini
turut mempengaruhi berbagai perubahan
struktur migas di berbagai negara termasuk
di Indonesia.

Akibat Kebijakan Persaingan
Migas
Perubahan arah kebijakan persaingan
migas mempunyai dampak pada iklim
usaha hulu dan hilir migas. Di sisi hulu
migas, perubahan kebijakan migas yang
terkandung dalam UU No. 22/2001 dinilai
kurang memberikan nilai tambah baik
pada industri migas nasional maupun pada

pendapatan negara. UU Migas No. 22/2001
dinilai belum membuat iklim usaha sektor
hulu menjadi menarik karena proses investasi
menjadi lebih birokratis, pembebanan
pajak meskipun belum berproduksi, dan
pertentangan dengan prinsip Production
Sharing Contract.
Di sisi hilir migas, perubahan arah
kebijakan membuat bertambahnya pelaku

Kebijakan Persaingan Migas di
Indonesia

www.shell.com

www.sentulcity.co.id

Gatot M Sutejo

Kebijakan persaingan di Indonesia
ditandai dengan disahkannya UU No.22/2001
tentang Minyak dan Gas bumi yang
menggantikan UU No.8/1971, dimana mulai
terbukanya peran serta swasta dalam industri
ini, serta berubahnya peran serta Pertamina
dari satu-satunya pelaku usaha tunggal di
sektor ini. Perubahan ini tidak hanya dipicu
dari berbagai alasan efisiensi namun juga
upaya untuk memaksimalkan pengelolaan
migas yang dapat memberikan kemakmuran
sebesar besarnya bagi masyarakat.
Di sisi hulu, arah kebijakan persaingan
telah membuka peluang yang besar bagi
pelaku usaha. Hal ini lebih dikarenakan
karakteristik industri hulu yang high
technology, dan membutuhkan high capital.
Terlebih lagi, dengan semakin menurunnya
jumlah produksi migas nasional, sehingga
semakin diperlukan investasi-investasi baru
di sisi hulu migas. Demikian pula di sisi
hilir, pembukaan pasar hilir, diharapkan
menyebabkan semakin banyaknya pilihan
dan perbaikan kualitas yang berujung pada
kemajuan efisiensi di sisi hilir.
Namun bentuk perubahan paradigma ini
tidak serta merta diterima, terbukti dengan
adanya upaya untuk merevisi UU No. 22/2001
karena dinilai terlalu liberal dan tidak berpihak
pada kepentingan negara. Perbedaan pendapat
ini berakhir dengan adanya Keputusan
Mahkamah Konstitusi terhadap UU Migas
dengan mencabut pasal yang menjadi dasar
yang diperlukan untuk diberlakukannya
mekanisme persaingan usaha.
Pencabutan tersebut secara tidak langsung
telah membiaskan arah kebijakan persaingan
di sektor migas dimana di satu sisi pemerintah
membuat keputusan untuk membuka
pasar, namun di saat yang bersamaan
mengambil alih fungsi pengendalian harga
yang membuat persaingan tidak terjadi
di sektor ini. Namun demikian, di sisi lain,
walaupun pemerintah memang berhak untuk
menentukan arah kebijakan yang melindungi
rakyat, ketidakpastian berusaha tetap perlu
dijamin agar membuka peluang bagi pelaku
usaha potensial yang hendak masuk.
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usaha hilir, sehingga meningkatkan berbagai
bentuk pilihan, menciptakan harga yang
kompetitif, dan pelayanan yang lebih baik
kepada konsumen. Sebagai gambaran, pada
bulan Juli 2006 untuk sisi pendistribusian BBM
Non Subsidi, telah terjadi persaingan antara
Pertamina, Shell, dan Petronas terkait dengan
harga mereka yang cukup kompetitif.
Selain di sisi harga, persaingan terjadi
dalam bentuk kualitas pelayanan oleh
Petronas dan Shell seperti adanya tambahan
jasa pembersihan mobil, minimarket,
serta SPBU yang nyaman dan transparan,
yang kemudian konsep ini juga dilakukan
oleh Pertamina sebagai bentuk upaya
kompetisinya.
Kondisi ini nyaris tidak dapat dijumpai
saat ini pada BBM Subsidi, selain dikarenakan
besarnya perbedaan antara harga BBM
Subsidi dengan BBM Non Subsidi akibat
kenaikan harga minyak dunia, juga karena
pasar BBM Non Subsidi yang dinilai kurang
menarik karena konsumsi 70% BBM di
Indonesia masih berupa BBM bersubsidi.
Hal yang menarik juga dapat dilihat
pada subsektor Elpiji, dimana nyaris tidak
terdapat pelaku usaha baru yang masuk
di pasar tersebut. Sebagaimana diketahui
bahwa Elpiji merupakan gas hasil produksi
dari kilang minyak atau kilang gas, yang
komponen utamanya adalah gas propane
(C3H8) dan butane (C4H10) yang dicairkan.
Dalam industri pengolahannya terdapat dua
kelompok besar pasar pengolahan LPG, yaitu
hasil pengolahan elpiji oleh kilang migas
KPS (yang disalurkan untuk ekspor) dan
pasar domestik sepenuhnya ditangani oleh
PT Pertamina (baik yang berasal dari impor,
hasil produksi sendiri, maupun beberapa
yang berasal dari hasil KPS). Akibat kondisi
tersebut, tidak terdapat persaingan dalam
upaya menyuplai elpiji hasil pengolahan
ke dalam pasar. Selain itu, keberadaan isu
subsidi oleh PT. Pertamina dalam pengolahan
Elpiji 12 kg juga menimbulkan keberatan bagi
pelaku usaha baru untuk masuk.
Khusus untuk elpiji, kebijakan yang
diambil oleh pemerintah dinilai belum efisien
untuk diterapkan dalam jangka panjang.
Hal ini disebabkan oleh pada masa awal
kebijakan elpiji dimulai, segmentasi pasar
elpiji merupakan konsumen menengah ke
atas seiring terbatasnya sumber daya elpiji
tersebut. Namun dengan adanya kebijakan
yang memaksakan konversi energi ke arah
elpiji, otomatis menimbulkan ketergantungan
energi pada sisi impor. Dengan demikian,
akan tidak mengherankan apabila saat ini
trend nilai import elpiji cenderung mengalami
peningkatan.
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Isu Penentuan Harga Oleh Pelaku
Usaha
Berdasarkan putusan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana sebelumnya,
terdapat pendapat yang menyatakan bahwa
harga seluruh Bahan Bakar Minyak (BBM)
dan turunannya harus ditetapkan oleh
Pemerintah. Namun fakta menunjukkan
bahwa Pemerintah hanya menetapkan
harga BBM yang dikategorikan sebagai BBM
bersubsidi yang ditujukan bagi konsumen
non-industri seperti Premium, Solar dan
Minyak Tanah. Sementara untuk terdapat
beberapa jenis BBM non-subsidi (seperti
avtur, solar industri, dan BBM beroktan
tinggi), penetapan harganya diserahkan
kepada mekanisme pasar. Sedangkan bagi
produk elpiji, penetapan harganya dilakukan
oleh Pertamina.
Dalam hal inilah maka terdapat
inkonsistensi regulasi dalam penetapan
harga minyak dan gas bumi. Apabila mengacu
kepada UU No. 22 Tahun 2001 maka definisi
bahan bakar minyak dengan tegas dan jelas
diuraikan sebagai Bahan Bakar Minyak adalah
bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari
Minyak Bumi. Sementara definisi gas bumi
adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon
yang dalam kondisi tekanan dan temperatur
atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh
dari proses penambangan Minyak dan Gas
Bumi. Berdasarkan dua definisi ini, maka
dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang
mengembalikan penetapan harga kepada
Pemerintah, seluruh harga BBM dan Gas Bumi
seharusnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Kesimpulan
Dengan adanya perubahan kebijakan
ke arah persaingan dalam industri migas,
mendorong pelaku usaha untuk lebih
melakukan efisiensi dan perbaikan baik dari
sisi operasional maupun dari sisi pemasaran.
Pada prinsipnya persaingan bukanlah hal
yang menakutkan, namun lebih pada
dorongan untuk melakukan perbaikan demi
meningkatkan kinerja industri migas.
KPPU sendiri mendukung setiap langkah
yang disusun pemerintah dalam industri
ini, walaupun memang kondisi faktual
menunjukkan bentuk kebijakan yang ada
belum sepenuhnya mendorong persaingan
sehingga dapat berdampak pada iklim
usaha di sektor migas. Untuk itu KPPU
mendorong agar pemerintah dapat membuat
langkah yang lebih nyata mengenai tahapan
pengembangan industri migas dengan
tetap mempertimbangkan persaingan usaha
sebagai salah satu instrumen dalam menjamin
kesempatan berusaha bagi setiap pelaku usaha
dan secara umum menciptakan efisiensi pasar.
Harmonisasi antar setiap lembaga yang terlibat
dalam kebijakan industri migas tersebut, tetap
diperlukan dalam upaya penciptaan kebijakan
yang lebih baik dan pada akhirnya dapat
menciptakan kesejahteraan bagi rakyat pada
umumnya. o

hukum

Mengapa Harga Elpiji
Harus Diatur?
Oleh : A. Junaidi *)

S

eakan memberi contoh par excellence
dari pertanyaan ini, Pertamina pada
tanggal 1 Juli menaikkan harga elpiji 12
kg sebesar 17,6%. Akibatnya seperti diduga,
elpiji 12 kg menghilang dan memusingkan
pelaku usaha kecil untuk menyiasati agar
usahanya tetap bertahan seperti yang dialami
pelaku usaha kecil dan UKM di Jakarta
(Kompas, 3/7).
Meskipun harganya dinaikkan, ternyata
Pertamina tetap rugi karena Perseroan ini
masih menanggung subsidi harga elpiji

www.depdagri.go.id

Pertanyaan ini muncul dalam Seminar Nasional “Persaingan Usaha
dalam Industri Hilir Migas Indonesia” yang digagas Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) pada awal Juli lalu. Pertanyaan yang wajar
akibat kekhawatiran peserta seminar yang juga dihadiri Menteri
ESDM dan BUMN ini atas aksi korporasi Pertamina selaku pelalu
usaha pemegang posisi dominan industri hilir migas yang berpotensi
mendistorsi pasar di tengah bingkai persaingan yang dibentuk
Mahkamah Konstitusi.
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sebesar 63,5 % yang sering diistilahkan
sebagai subsidi Perusahaan. Jenis subsidi
yang tidak ideal bagi perseroan yang
berorientasi profit seperti Pertamina (vide
pasal 12 UU No. 19 Tahun 2003).
Wacana yang muncul adalah kenaikan
harga Pertamina merupakan aksi korporasi
biasa yang harus dihargai (Tempo, 1/7)
sementara yang lain menyanggahnya dengan
argumen bahwa seharusnya Pertamina
tahu diri dan mengukur penderitaan
dan kemampuan rakyat. Sebagai wujud
kepedulian, DPR bahkan menyerukan subsidi
lebih banyak lagi. Jika argumen pertama
merupakan perspektif bisnis, pertimbangan
kedua adalah pendekatan politis.
Pada dasarnya konstruksi hukum energi
nasional telah terbentuk dengan berlakunya
UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Migas) dengan perubahan
pasal 28-nya oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebagaimana dimaklumi, pada mulanya UU
Migas dalam pasal 28 (2) (3) mengatur bahwa
“(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas
Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan
usaha yang sehat dan wajar; (3) Pelaksanaan
kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung
jawab sosial Pemerintah terhadap golongan
masyarakat tertentu”. Namun dengan
Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 (Putusan)
MK merevisinya menjadi harga Bahan
Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam
negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan
memperhatikan kepentingan golongan
masyarakat tertentu dan mempertimbangkan
mekanisme persaingan usaha yang sehat
dan wajar. Perlu dimaklumi, definisi Migas
tidak termasuk pasal yang direvisi sehingga
produk migas seperti Pertamax dan atau
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elpiji secara de jure harus pula menjadi obyek
yang diatur dengan penetapan harga oleh
pemerintah tanpa melihat apakah komoditas
itu bersubsidi atau tidak.
Namun dalam prakteknya, obyek
penetapan harga oleh pemerintah ini
dinterpretasi terbatas pada BBM bersubsidi
seperti premium atau elpiji 3 kg (bersubsidi),
sementara produk non subsidi dipandang
menjadi domain pelaku usaha sendiri.
Tidak mengherankan bila Pertamina selaku
Persero yang memang berorientasi profit
tetap menaikkan harga elpiji 12 kg tanpa
menghiraukan keberatan masyarakat atau
YLKI dan kondisi menderitanya konsumen
elpiji 12 kg yang harus berebut elpiji 3 kg
yang ternyata langka pula.
Jika subsidi elpiji dikeluhkan karena
menjadi beban Pertamina akan lebih baik,
sebagaimana diutarakan Komisioner KPPU,
Tadjuddin Noersaid (Kompas 1/7) jika harga
LPG ditetapkan pemerintah sebagaimana
digariskan UU Migas (pasca revisi) karena di
samping merupakan perintah UU, peran serta
pemerintah untuk menetapkan harga dalam
pasar dengan konsentrasi market yang tinggi
atas komoditas pokok dan menyangkut hajat
hidup orang banyak (vide Putusan MK) seperti
elpiji ini memang masih diperlukan.
Harapannya: pertama, dengan penetapan
harga batas atas sebagai misal, tidak akan
ada pelaku usaha termasuk pelaku usaha
dominan dalam usaha elpiji yang dapat mencharge harga sekenanya karena by condition,
harga akan tertahan dan mereka akan
bertarung dengan kompetitornya dalam level
di bawah ceiling price itu. Di samping itu, hal
ini juga memberi kepastian kepada pelaku
usaha dominan untuk menaikkan harga
sampai batas yang ditentukan Pemerintah

sehingga secara teknis akan menarik
kompetitor lain untuk masuk berkompetisi.
Kedua, Pemerintah sebagai pemangku
kepentingan publik akan melihat kapan
harga dinaikkan, berapa suplai elpiji yang
harus disediakan, besaran harga atau subsidi
yang pantas dilakukan demi sebesar-besarnya
kepentingan rakyat. Jadi tidak seperti dewasa
ini, dimana pelaku usaha dominan dalam
bisnis elpiji dibiarkan secara bebas untuk
menaikkan harga di tengah kondisi dimana
konsumen masih sulit membeli elpiji bahkan
untuk harga sebelum naik sekalipun.
Dengan konstalasi dimana penetapan
harga untuk semua komoditas migas dan
besaran subsidi di tangan Pemerintah maka
tidak ada lagi subsidi suatu perusahaan.
Tidak ada lagi pembebanan kewajiban
pemerintah pada satu perusahaan karena
ternyata penyalur elpiji (bersubsidi atau non
subsidi) nantinya tidak saja dijalankan oleh
satu perusahaan itu saja.
Tegasnya, sebagai lembaga yang dibentuk
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat dan berwenang memberikan saran
kepada kebijakan persaingan pemerintah,
KPPU tidak anti subsidi dan tidak dalam posisi
melarang subsidi. Tidak ada lembaga yang
melarang subsidi termasuk KPPU sepanjang
hal itu dilakukan dalam kerangka UU yaitu
subsidi yang dilakukan oleh institusi yang
berwenang, pada waktu yang tepat dan
besaran yang sesuai. Terus terang, kenaikan
harga dengan pengurangan atau pengalihan
subsidi adalah instrumen yang terlalu
“kontroversial” untuk dilakukan oleh pelaku
usaha yang berorientasi profit.
Dengan demikian, pada masa depan
persaingan usaha sektor migas sebagaimana
perintah UU adalah format persaingan yang
khas Indonesia dimana harga batas atas yang
ditentukan Pemerintah menjadi ceiling (atap)
bagi ruang kompetisi antar pelaku usaha
migas khususnya elpiji. Ternyata perintah UU
dan kepentingan persaingan usaha sehatlah
yang menjadi alasan mengapa harga elpiji
harus diatur. o

A. Junaidi, SH, MH, LLM
Direktur Komunikasi KPPU
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Potret Ketenagalistrikan
Mendayung di antara
Negara dan Pasar
Oleh : Ahmad Kaylani *)

Tentang listrik, dengarlah suara konsumen. Mereka hanya bisa menjerit
ketika tiba-tiba listrik padam. Jalan raya mendadak kacau. Di setiap
sudut kota, pusat pertokoan, industri dan perumahan semua aktivitas
terhenti. Jangan hitung kerugian materi, belum lagi kerugian non
materi yang akan membuat Indonesia mundur 20 tahun ke belakang.
Bahkan Rahmat Gobel, praktisi bisnis ikut memperingatkan. ”Jika listrik
terus mengalami ”byarpet”, investor tidak akan datang menanamkan
modalnya di tanah air”. Indonesia seperti tengah hidup jaman batu.

P

otret jebloknya layanan PT PLN selaku
penyedia tunggal ketenagalistrikan
di Indonesia memang bukan kisah
baru. Semenjak 1997 hingga sekarang,
jika ditakar via data Bidang Pengaduan
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI), kasus pengaduan ketenagalistrikan

selalu bertengger pada posisi the big
five. Klimaksnya, pada 2004-2005, YLKI
‘kebanjiran’ pengaduan, yaitu mencapai
5.893 pengaduan dari 10 area pelayanan PLN
di Indonesia, mulai Banten, Palu, Palembang,
Bandung, Malang, Semarang, Yogyakarta,
Jakarta, Semarang, Bali, hingga Pontianak.
Dari 5.893 pengaduan itu, yang paling
dominan adalah mengenai kualitas produk
(seperti gangguan pemadaman dan aliran
listrik tidak stabil) sebanyak 1.962 kasus
(33,29 persen); pengelolaan sumber daya
manusia (misalnya petugas kurang simpatik)
sebanyak 1.344 kasus (22,81 persen); proses
bisnis (misalnya permintaan sambung baru,
tambah/turun daya, P2TL) sebanyak 893 kasus
(15,15 persen); tarif dasar listrik yang dirasa
berat sebanyak 738 kasus (12,55 persen);
penerangan jalan umum sebanyak 499 kasus
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(8,47 persen); serta sarana dan prasarana
(misalnya tiang listrik miring, payment point
berjubel) sebanyak 442 kasus (7,50 persen).
Tingginya ketergantungan masyarakat
terhadap listrik memang sulit dihindari. Wajar
jika listrik mati, mati juga kehidupan. Sebab
sejak obor tersingkir oleh kemajuan peradaban
listrik adalah ”cahaya di kegelapan”. Semua
orang sangat bergantung pada listrik sebesar
ketergantungannya pada penerangan. Bahkan
hampir semua aktivitas hidup membutuhkan
listrik. Keberadaan listrik semakin sulit
diabaikan jika ‘Masyarakat Berpengetahuan’
(meminjam ramalan Guru Manajemen, Peter
Drucker, dalam bukunya The Post Capitalist
Society - 1994) menjadi kenyataan. Lalu apa
penyebabnya? Karena manajemen yang tidak
profesional atau karena sektor strategis ini
masih dimonopoli negara?

Etatisme Ketenagalistrikan

Gatot M Sutejo

Secara historis, penyediaan tenaga listrik
di Indonesia dimulai sejak akhir abad ke
19 saat perusahaan milik Belanda antara
lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan
pembangkit tenaga listrik untuk keperluan
sendiri. Kelistrikan untuk kemanfaatan
umum dimulai saat perusahaan swasta
Belanda yaitu NV NIGN yang semula bergerak
dibidang gas memperluas usaha dibidang
listrik untuk kemanfaatan umum. Pada tahun
1927 pemerintah kolonial Hindia-Belanda
membentuk Lands Waterkracht Bedrijven (LB)
perusahaan listrik negara yang mengelola
PLTA Plengan, PLTA Lamajan, PLTA Bangkok
Dago, PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa
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Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA TES
di Bengkulu, PLTA Tonsea Lama di Sulawesi
Utara dan PLTU di Batavia.
Dalam perkembangannya pasokan listrik
juga diusahakan oleh berbagai perusahaan
swasta Belanda berdasarkan konsensi untuk
kawasan tertentu seperti OGEM di Jakarta,
Tangerang, Cirebon, Medan, Palembang,
ANIEM di Jawa Tengah dan Jawa Timur,
EBALOM untuk Bali dan Lombok. Setelah
Indonesia memperoleh kemerdekaan semua
perusahaan swasta dinasionalisasi menjadi
milik negara dan pada 27 Oktober 1945
Presiden Soekarno membentuk Jawatan
Listrik dan Gas. Kapasitas pembangkit listrik
saat itu baru sebesar 157 megawatt.
Pada akhir 1957 lahir Perusahaan Listrik
Negara (PLN) Djakarta yang menjadi cikal-bakal
Perum Listrik Negara. Sementara pada 1961
dibentuk Badan Pengelola Umum Perusahaan
Listrik Negara (BPU PLN) yang mengelola
tenaga listrik, gas dan batu bara. Empat
tahun berikutnya (1965) BPU PLN dibubarkan
dan dibentuk dua perusahaan baru yaitu
Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas
Negara. Dengan lahirnya UU No. 15 Tahun
1985, melalui Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 1990, PLN dinyatakan sebagai
Pemegang Kuasa Ketenagalistrikan (PKUK)
yang bertanggung jawab menyediakan listrik
untuk seluruh Indonesia. Perusahaan Listrik
Negara berubah menjadi Perseroan Terbatas
(PT) pada tahun 1994 melalui Peraturan
Pemerintah No. 23 Tahun 1994 yang menandai
era korporatisasi badan usaha itu dengan tugas
pokok menyediakan tenaga listrik sekaligus
mencari keuntungan usaha ini.
Persoalan listrik yang menjadi hajat hidup

rakyat, memang bak benang kusut. Bingung
harus darimana mengurai persoalan yang
membelitnya. Mula-mula, listrik dikuasai oleh
PT PLN ( monopoli) dari semua sektor baik itu,
pembangkit, transmisi dan distribusi. Baru
kemudian setelah era Orba, listrik benar-benar
dibebaskan pada swasta, yakni ketika Presiden
Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 37
Tahun 1992, yang intinya mengizinkan pihak
swasta memasuki sektor pembangkitan,
transmisi dan distribusi. Kebijakan ini lebih
dikonkritkan lagi dengan perubahan status
hukum PT PLN menjadi Perusahaan Terbatas
(PT) yang semula Perum.
Kebijakan ini tak urung menimbulkan
kontroversi. Sebab faktanya pemerintah
sangat memanjakan pihak swasta. Kontroversi
itu lebih dipicu karena listrik merupakan
komoditas publik untuk rakyat yang dijamin
konstitusi. Artinya negara harus menyediakan
listrik bagi warganya. Kontrak dengan swasta
itulah sumber dari segala sumber persoalan
yang membelit PT PLN kini. Diakui atau
tidak kontrak jual beli listrik (Power Puchase
Agreement/PPA), sarat dengan KKN. Terbukti
antara tahun 1994-1997 terdapat 27 IPP
yang mempunyai PPA dengan PT PLN.
Padahal kontrak itu substansinya sangat
merugikan Pemerintah Indonesia. Kondisi itu
makin parah, manakala negara ini terhantam
krismon, yang kemudian meminta IMF untuk
menyembuhkannya krismon tersebut.

Gagalnya Swastanisasi
Obat yang ditawarkan IMF sangat jelas;
swastanisasi. Sejak itu rancangan tentang
undang-undang ketenagalistrikan dibuat.
Melalui proses yang sangat melelahkan

Gatot M Sutejo

kebijakan

UU No.20 Tahun 2002, undang-undang
ketenagalistrikan yang baru lahir. UU yang
menjadi pertanda berakhirnya monopoli
negara dan hadirnya era swasta (private)
bukan menjadi jawaban yang memuaskan
semua pihak. Justru sebaliknya, UU yang
banyak dipengaruhi ide-ide yang pernah
digelontorkan oleh Perdana Menteri Inggris
Margareth Thatcher menuai aksi protes.
Bagi Thatcher tidak ada jalan lain (There
is No Alternative) atau TINA bagi semua
sektor yang dimonopoli negara kecuali
swastanisasi. Inilah gagasan Neoliberalisme.
Langkah Thatcher ini dicatat oleh John Naisbit
dalam bukunya Megatrends 2000. Menurut
Naisbit, antara tahun 1980 dan 1988,
lebih dari 40 persen sektor negara Inggris
diubah menjadi perusahaan swasta. Enam
belas perusahaan yang dikendalikan negara
termasuk British Telecom, British Gas, Trustee
Saving Bank, Jaguar dan British Airways
diswastakan. Madsen Pairie, Presiden dari
Adam Smith Institute menyebut, ”ini adalah
kisah terbesar abad ke 20 bahkan lebih besar
daripada keruntuhan Keynesianisme”.
Neoliberalisme melalui swastanisasi
inilah yang tengah ditawarkan IMF dalam
menuntaskan carut-marut ketenagalistrikan.
Alih-alih memperoleh sukses, UU No.20
Tahun 2002 justru menjadi musuh bersama
kekuatan sipil di tanah air. Nasib swastanisasi
ala IMF dalam ketenagalistrikan berakhir
di palu Mahkamah Konstitusi. Tanggal
15 Desember 2004, NKRI mengambil
sebuah keputusan penting, membatalkan
undang-undang No 20 Tahun 2002 tentang
ketenagalistrikan. IMF terhenyak. Gagasan
IMF seperti yang tertuang dalam White Paper
2000 Departemen ESDM yaitu memperluas
deregulasi dan liberalisasi, melaksanakan

privatisasi badan usaha milik negara di
bidang ketenagalistrikan serta menerapkan
pasar kompetisi listrik terancam batal.
Pembatalan UU No. 20 tahun 2002
merupakan buah dari judicial review kalangan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
serikat pekerja, akademisi dan kelompok
masyarakat lain. Mereka menggugat bahwa
privatisasi dan pemecahan (unbundling)
usaha penyediaan tenaga listrik serta
kompetisi bertentangan dengan UUD 1945.
Dengan menganggap listrik adalah cabang
produksi yang penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak, maka
negara bertanggungjawab menyediakan
pelayanan tenaga listrik kepada rakyat
Indonesia dengan harga terjangkau melalui
BUMN yaitu PLN. Namun kemenangan sipil
tidak berarti membuat cahaya lampu terang
benderang. Bahkan sebaliknya rencana
SKB Tiga Menteri tentang perubahan jam
kerja untuk penghematan listrik semakin
menambah buruk wajah PLN.
Gagasan privatisasi listrik di negaranegara berkembang sendiri diilhami oleh
restrukturisasi Inggris, AS dan Selandia
Baru tahun 1980 dan 1990an. Ide dasarnya
persaingan harus diterapkan disektor ini. Para
pendukung gagasan ini menyatakan bahwa
kompetisi bisa diterapkan di sektor yang
semula tidak layak. Dalam praktek beberapa
komponen seperti korporatisasi, privatisasi,
dan unbundling menjadi elemen penting
dalam paket restrukturisasi.
Namun demikian, swastanisasi listrik di
beberapa negara memang tidak sama. Ada
yang berhasil menciptakan efisiensi melalui
privatisasi, mobilisasi modal dan kinerja
pasar kompetisi. Namun tidak terjadi dalam
kasus privatisasi listrik di California, AS yang

mengakibatkan meroketnya harga listrik
mencapai 300 persen dan pemadaman
listrik berkepanjangan di negara bagian.
Sejak tahun 2000 tidak ada satupun negara
bagian mau melakukan restrukturisasi.
Sembilan negara bagian emoh melakukan
restrukturisasi, termasuk Canada, Amerika
Utara serta sebagian Eropa tahun 2003.
Kini masa depan ketenagalistrikan di
simpang jalan. Jika dimonopoli hasilnya
sudah sangat ceta wela-wela (jelas), byarpet
akan setiap saat mengancam aktivitas warga.
Sebaliknya swastanisasi tidak menjamin
bahwa harga listrik akan dijangkau warga
yang masih dominan berpendapatan rendah.
Sebagaimana BBM, ketika dilepas ke pasar
harga bukan rendah. Sebaliknya melejit tak
terkendali. Dalam masalah listrik, negara
sebesar Amerika gagal menjamin bahwa
pasar akan tunduk dengan hukum deregulasi
dan persaingan. Terbukti harga listrik meroket
sangat tinggi.
Karena itu, baik negara (state) maupun
pasar (market) memiliki cacat bawaan.
Keduanya tidak sempurna melayani kebutuhan
warga. Namun dalam konteks keIndonesiaan,
dalam urusan hajat hidup orang banyak,
etatisme lebih memiliki dasar hukum yang jelas
dan tegas daripada mekanisme pasar (market
mechanism). UUD 1945 Pasal 33 dan UU
No.5 Tahun 1999 Pasal 51 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat bahkan memerintahkan (mandatory)
negara untuk melakukan monopoli jika
sektor tersebut menjadi cabang produksi yang
penting bagi negara dan menguasai hajat
hidup orang banyak.
Tinggal persoalannya bagaimana monopoli
negara dalam sektor ketenagalistrikan
mampu memberi kenyamanan konsumen
dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
negara menjadi tugas kita bersama. Bila
monopoli tetap gagal memberi jaminan
dan pasar semakin menguras kocek rakyat
ada baiknya penerangan zaman batu bisa
kembali digunakan. Menggunakan obor
untuk penerangan. Sebab bisa jadi zaman
batu cocok buat negara yang gagal memberi
layanan terbaik bagi rakyatnya. Jika ini terjadi
”apa kata dunia?”. o

Ahmad Kaylani, SAg.
Analis Kebijakan KPPU
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Menyoal Bisnis Elpiji
Indonesia
Oleh : Putriani *)

Kelangkaan elpiji di Indonesia cenderung
menimbulkan spekulasi terhadap berbagai kebijakan
yang diterapkan dalam penggunaan elpiji sebagai
energi alternatif. Di banyak negara, kebutuhan
gas untuk rumah tangga dipenuhi dengan
membangun city gas, yaitu gas rumah tangga yang
didistribusikan melalui pipa ke perumahan. Namun
hal tersebut sulit untuk diterapkan di Indonesia
karena membutuhkan biaya yang sangat besar
dalam hal investasi infrastruktur. Awalnya, LPG
diproduksi khusus untuk remote area, namun karena
konsep city gas di kota besar tidak dapat diterapkan
maka LPG menjadi substitusi untuk memenuhi
kebutuhan gas rumah tangga di kota besar.

Sejarah Industri LPG Indonesia
Sumber pengolahan LPG di Indonesia merupakan hasil dari
proses pengolahan dari tiga sumber yaitu proses pengilangan dari
sumber gas alam (LNG), proses pengilangan dari crude oil serta
proses yang dilakukan dari pabrik LPG. Gas alam yang berlimpah
di Indonesia tidak sepenuhnya dijadikan alasan bahwa LPG di
Indonesia juga berlimpah. Bahkan dengan keterbatasan sumber
yang ada untuk mengakomodir konsumsi nasional maka tidak
jarang impor elpiji menjadi sumber alternatif.
Sejak tahun 1968 Pertamina mulai memasuki bisnis LPG
khususnya untuk LPG tabung 12 kg dan tabung 50 kg dengan
menggunakan merek dagang ”Elpiji”. Saat itu masyarakat yang
menggunakan Elpiji masih sangat sedikit dan dapat digolongkan
pada masyarakat kelas menengah ke atas, yaitu masyarakat kota
yang tidak menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar
rumah tangga. Untuk menarik minat kalangan tersebut, Pertamina
menetapkan harga jual Elpiji di bawah harga keekonomisannya,
dimana selisih harga jual tersebut disubsidi oleh Pertamina sendiri.

Persaingan Dalam Bisnis Elpiji

ninengonly.files.wordpress.com

Sejak awal bisnisnya, Pertamina tercatat sebagai satu-satunya
penyedia dan pendistribusi Elpiji. Baru kemudian pada tahun 2000,
bisnis LPG mulai diramaikan pelaku usaha lain seperti Blue
Gas dan My Gas. Namun dalam perkembangannya apakah
benar-benar terjadi persaingan dalam bisnis tersebut?
Bila kita cermati, PT Blue Gas Indonesia bergerak di
pasar kompor gas dan pengisian ulang (refill) gas. Pada
awal bisnisnya, Blue Gas sempat menjadi lokal trade mark
dengan meluncurkan Camping Gas. Kini Blue Gas juga
memasuki bisnis gas rumah tangga atau LPG. Sedangkan
My Gas sejak awal bisnisnya memang memfokuskan
pada gas rumah tangga.
Baik Blue Gas maupun My Gas memperoleh
pasokan LPG dari
Pertamina. Keduanya
hanya memberikan nilai
tambah dari segi packaging
tabung serta pelayanan kepada
konsumen. Harga jual yang
ditetapkan oleh kedua
new entry tersebut sudah pasti
lebih mahal dari Elpiji Pertamina.
Namun konsumen sedikitnya
memiliki alternatif lain karena
Blue Gas menawarkan LPG
ukuran 5,5 kg. Sedangkan
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My Gas menawarkan LPG tabung 12 kg sama seperti Pertamina.
Dalam industri LPG Indonesia, perusahaan tersebut masingmasing memiliki market share kurang lebih satu persen dari total
market share industri LPG Indonesia. Dalam prakteknya, baik Blue
Gas maupun My Gas belum mencapai skala ekonomis sehingga
untuk memproduksi LPG, keduanya sangat tergantung dengan
pasokan LPG dari Pertamina. Sebenarnya ada alternatif lain bagi
mereka (Blue Gas dan My Gas) untuk memperoleh pasokan
LPG, yaitu melalui Kontraktor Production Sharing (KPS) dengan
produsen LPG seperti Conoco Philips, Chevron, Medco dan
Petrochina. Harga LPG bulk dari KPS tersebut sebenarnya lebih
murah dibandingkan yang dijual oleh Pertamina. Namun harga
tersebut menjadi lebih mahal seiring adanya unsur biaya tambahan
terkait pengangkutan dari wilayah KPS ke depot masing-masing.
Jadi keputusan Blue Gas dan My Gas untuk memasok LPG dari
Pertamina merupakan keputusan bisnis, bukan amanat regulasi
(by regulation) yang selama ini diisukan.
Selanjutnya, apakah hadirnya
Blue Gas dan My Gas menciptakan
persaingan dalam industri LPG? Hal
tersebut dapat disimpulkan dari
beberapa fakta berikut. Pertama,
dari segi jumlah pelaku usaha
memang terjadi penambahan,
namun penambahan belum
tentu menciptakan persaingan
yang efektif karena sumber LPG
yang diperoleh para new entrant
berasal dari sumber yang sama,
yaitu Pertamina. Kedua, dengan
sumber pasokan yang sama maka
persaingan dalam kualitas LPG tidak
terjadi. LPG bulk yang diperoleh
masing-masing pemain hanya dikemas dalam bentuk yang berbeda
(dalam artian isi yang sama, tetapi dengan kemasan yang berbeda).
Ketiga, persaingan hanya terjadi dalam segi service dari masingmasing pemain. Rata-rata pemain memberikan service berupa
maintenance tabung. Bahkan khusus untuk konsumen di Jakarta dan
Surabaya, Blue Gas memberikan nilai tambah dengan memberikan
service langsung kepada konsumennya door to door.
Keempat, setelah masuknya pemain baru (new entrant)
ternyata tidak membuat harga LPG menjadi lebih murah, sehingga
persaingan harga tidak terjadi dalam bisnis LPG. Pertamina
mampu memberikan subsidi kepada konsumennya, sedangkan
Blue Gas dan My Gas tidak. Harga Elpiji Pertamina pasti lebih
murah dibandingkan milik Blue Gas dan My Gas. Elpiji bulk yang
dijual Pertamina kepada new entrant tersebut adalah Rp 6,000 per
kg yang kemudian dijual sekitar Rp 9,000 per kg untuk tabung 5,5
kg (milik Blue Gas) dan tabung 12 kg (milik My Gas). Sedangkan
harga jual Elpiji Pertamina terakhir mencapai Rp 6,900 per kg
(khusus tabung 12 kg). Dengan begitu sangat jelas bahwa tidak
terjadi persaingan harga disini. Harga jual elpii Pertamina yang
masih disubsidi oleh Pertamina sendiri membuat pelaku usaha lain
banyak yang tidak berminat dalam bisnis ini.
Kelima, adanya hambatan biaya perpindahan (switching barrier)
dalam bisnis elpiji. Sebagai contoh, bagi pelanggan Pertamina yang
ingin pindah ke Elpiji Blue Gas, mereka harus membeli karbulator
baru yang dikhususkan bagi Elpiji Blue Gas dan My Gas.
Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi persaingan
yang efektif dalam bisnis LPG Indonesia. Persaingan hanya terjadi pada
tingkat service, bukan pada persaingan tingkat harga maupun kualitas.

Konversi versus Kelangkaan
Tepatnya mulai tahun 2007 Pemerintah melakukan program
konversi minyak tanah ke LPG. Elpiji tabung 3 kg milik Pertamina
merupakan sumber energi rakyat pengganti minyak tanah yang
harganya disubsidi oleh Pemerintah. Harga jual elpiji tabung 3 kg
mencapai Rp 4250 per kg di tingkat agen. Sebagai pilot project,
penjualan elpiji tabung 3 kg dilakukan secara terbatas. Fenomena
kenaikan harga elpiji membuat banyak masyarakat yang kemudian
beralih pada Elpiji dengan ukuran satu tingkat dibawahnya, tanpa
memperhatikan peruntukannya. Sebagai ilustrasi, kenaikan harga
Elpiji 50 kg membuat banyak kalangan industri yang beralih ke
Elpiji 12 kg, sehingga menimbulkan kelangkaan pada Elpiji 12 kg.
Demikian pula halnya dalam kondisi harga Elpiji tabung 12 kg naik,
banyak rumah tangga kelas menengah yang beralih membeli Elpiji
tabung 3 kg dan mengakibatkan kelangkaan Elpiji tabung 3 kg.
Kelangkaan tidak semata-mata disebabkan oleh “nakalnya”
distributor. Kenaikan harga yang tidak diikuti oleh ketersediaan
pasokan yang memadai serta tidak
adanya pengawasan oleh pihak
berwenang juga turut andil dalam
permasalahan ini. Khusus untuk
LPG subsidi, seharusnya Pemerintah
melakukan pengawasan agar
masyarakat yang menikmatinya
merupakan masyarakat yang paling
berhak. Namun apabila kondisi
tersebut tetap dipertahankan,
dikhawatirkan masyarakat yang
seharusnya menjadi target subsidi
justru tidak dapat menikmati gas
tersebut karena “diambil” oleh
kalangan yang lebih mampu.

Kesimpulan
Persaingan dalam industri LPG pada prinsipnya telah terbuka
bagi setiap pelaku usaha, namun belum efektif karena faktor
harga, kondisi suplai, infrastruktur pasokan dan distribusi yang
masih terbatas. Hal tersebut juga merupakan salah satu alasan
industri ini kurang diminati oleh pelaku usaha.
KPPU pada prinsipnya mendukung kebijakan pengalihan energi
dari minyak tanah ke LPG, dengan tetap memperhatikan proses
persaingan yang sehat dalam penyediaan dan pendistribusian elpiji agar
dapat dinikmati oleh konsumen akhir. Bentuk lain yang perlu dicermati
adalah pengawasan atas pelaksanaan pengalihan energi tersebut serta
perlunya jaminan pasokan serta ketersediaan elpiji sampai di konsumen
akhir. Selanjutnya, untuk mengantisipasi kelangkaan elpiji diperlukan
koordinasi dari berbagai pihak terkait terhadap jaminan penyediaan
dan pendistribusian LPG hingga konsumen akhir.
Agar terjadi persaingan dalam industri LPG yang efektif dan
dapat berdampak pada penurunan harga di tingkat konsumen,
maka diperlukan persiapan playing field (baik dari sisi produksi
maupun distribusi LPG) yang kondusif agar tidak terjadi
penyalahgunaan oleh pelaku usaha dominan. o

Putriani, SE
Analis Kebijakan KPPU
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Membangun Kembali
Sebuah Integritas
Oleh : Budi Firmansyah Amarullah *)

Tepat pada tahun ini, KPPU genap berusia 8 (delapan)
tahun. Dalam usia yang relatif belia untuk sebuah
lembaga di Indonesia. KPPU telah memberikan
andil yang sangat besar dalam menciptakan iklim
persaingan usaha yang sehat, dimana tujuan
akhirnya adalah kesejahteraan rakyat.

C

ita-cita mulia ini dipupuk semenjak tahun 2000 silam
dimana lembaga ini dibentuk setahun setelah undangundang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat disahkan. Sebagai
catatan kecil, undang-undang ini merupakan satu-satunya
undang-undang yang dihasilkan atas
inisiatif DPR.
Pada awal pendiriannya, KPPU
mengemban tugas yang teramat berat
dalam menghadapi dinamisnya dunia usaha
dan di tengah situasi krisis multidimensi
yang menyelimuti Indonesia waktu itu.
Saat itu arus konflik dunia usaha Indonesia
sangat kuat. Praktek persaingan usaha
yang tidak sehat dianggap jamak dan
lumrah. Hal ini diperparah dengan adanya
perselingkuhan kekuasaan dan dunia usaha
yang marak. Dalam situasi inilah KPPU lahir
sebagai pengawas persaingan usaha.
Untuk menjalankan tugasnya dengan
baik, undang-undang memberikan
amunisi berupa kewenangan yang luas
kepada KPPU, dimana KPPU berperan
sekaligus sebagai Penyelidik, Penuntut,
dan Pemutus suatu perkara persaingan
usaha. Selain itu, KPPU juga diberikan
batas waktu yang terbatas dalam menangani suatu perkara, hal
ini bertujuan untuk dapat menjamin kepastian berusaha. Dalam
pelaksanaan undang-undang ini, KPPU dapat menangani perkara
baik dari laporan yang masuk ke KPPU ataupun atas inisiatif
KPPU dalam melihat fenomena yang terjadi dalam dunia usaha.
14
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Keputusan yang dihasilkan KPPU bersifat mengikat, tetapi tidak
final, sebab masih dimungkinkan kepada pihak terlapor untuk
mengajukan keberatan atas putusan KPPU kepada pengadilan
negeri tempat terlapor berdomisili, bahkan proses hukum ini
juga dapat berlangsung hingga tingkat Mahkamah Agung.
Berarti disini terdapat fungsi kontrol yang berimbang dalam
mengimplementasikan penegakkan hukum persaingan usaha.

Independensi KPPU
Jika ditinjau dari struktur kelembagaannya, KPPU merupakan
lembaga yang sangat independen yang terbebas dari segala bentuk
intervensi dari pihak manapun. Tentu saja hal ini mutlak diperlukan
untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menggawangi
praktek usaha di Indonesia. Saat ini, KPPU dinakhodai oleh 13
anggota komisioner yang bertugas untuk
mengawasi pelaksanaan Undang-undang
nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat.
Keanggotaan KPPU, dimana didalamnya
sudah termasuk seorang ketua dan
wakil ketua yang setiap tahun diadakan
pemilihan secara demokratis untuk mengisi
kedua posisi tersebut. Dalam melaksanakan
tugasnya, KPPU bertanggung jawab
langsung kepada Presiden, hasil kerjanya
dilaporkan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.
Namun dalam prakteknya,
independensi KPPU sering dipertanyakan
dan menjadi celah bagi pelaku usaha
dalam upaya meloloskan diri dari proses
hukum. Sebenarnya Undang-undang
nomor 5 tahun 1999 telah dengan
sangat rinci membahas tentang status
dan independensi KPPU. Dengan demikian, keputusan KPPU
mengawasi praktek persaingan usaha serta kasus-kasus yang
menjadi perkara sampai adanya suatu putusan atau vonis
sebenarnya sangat terukur dengan independensi dan integritas
yang tinggi.

Dok. KOMPETISI
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Tantangan Kedepan
Dalam kiprahnya sebagai lembaga pengawas, KPPU
menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukum persaingan
usaha dilakukan bukan dengan melalui jalan yang mulus dan
tanpa hambatan, melainkan melalui tanjakan terjal yang harus
ditempuh, terlebih isu hukum persaingan usaha masih terbilang
barang baru di negeri ini.
Sejarah mencatat bahwa prestasi pertama yang ditorehkan
lembaga ini adalah sanggup menghasilkan putusan pada tahun
awal berdirinya, dimana untuk ukuran negara maju sekalipun
membutuhkan waktu sedikitnya lima tahun untuk dapat memutus
satu perkara persaingan usaha. Selain itu, terdapat sederet prestasi
emas lain yang pernah ditorehkan KPPU untuk bangsa ini, coba
saja kita tengok beberapa kasus besar, diantaranya penjualan
saham Indomobil yang sangat menyita perhatian publik pada
saat itu, belum lagi berakhirnya era penerbangan ”mahal”,
dimana kala itu KPPU memberikan saran dan petimbangan
kepada pemerintah tentang industri penerbangan di tanah air
yang hasilnya bisa kita rasakan sampai sekarang, yaitu ditandai
dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan
moda tranportasi udara sebagai alternatif melakukan perjalanan
yang tentu saja faktor keamanan dan keselamatan tidak boleh
diabaikan dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah
sebagai regulator.
Contoh lainnya adalah, terbongkarnya persekongkolan
dalam penjualan 2 unit tanker pertamina (VLCC) yang sangat
banyak merugikan keuangan negara, kasus ini berujung dengan
terseretnya beberapa pejabat negara dalam proses hukum. Tak
kalah hebohnya ketika KPPU berhasil membongkar praktek
persaingan usaha tidak sehat dalam industri telekomunikasi
yang dilakukan oleh Temasek Holdings yang merupakan salah
satu BUMN negara Singapura, dimana Temasek mempunyai
kepemilikan silang di dua operator telekomunikasi yang
mengakibatkan kerugian bagi konsumen sampai terbongkarnya
kartel kesepakatan tarif penggunaan jasa sms (short messaging
services) yang dilakukan oleh sejumlah operator telekomunikasi
juga, belum lagi perkara-perkara yang telah inkracht dan telah
dibayar dendanya oleh terlapor kepada negara.
Selain contoh-contoh kasus besar diatas, KPPU juga
menangani kasus-kasus yang 70% didominasi oleh perkara tender
yang terjadi dihampir seluruh wilayah RI. Beberapa prestasi emas

yang telah ditorehkan KPPU selama ini, seolah-olah telah sirna
dalam sekejap dan sekarang tengah manghadapi ujian yang
maha berat terkait dugaan suap yang dilakukan salah seorang
Komisioner KPPU, Mohammad Iqbal yang sedang menjalani proses
hukum terkait perkara Liga Inggris yang ditangani KPPU. Pukulan
telak ini sangat terasa di semua lini kepegawaian KPPU, dimana
dengan jerih payah yang telah dipupuk selama kurang lebih
sewindu, KPPU mencoba berdiri tegak ditengah pusaran krisis
ekonomi, politik dan hukum untuk mengemban amanat mulia
dalam membangun ilklim persaingan usaha yang sehat.
Namun yang jelas, sejumlah pihak tak akan menyia-nyiakan
momentum adanya sentimen negatif terhadap KPPU tersebut.
Kadar independensi watchdog persaingan usaha ini dipersoalkan
dan diungkit-ungkit. KPPU dituduh tebang pilih, telah disusupi
berbagai kepentingan yang dikhawatirkan mengganggu
independensi, kredibilitas, dan sebagainya. Lebih jauh bahkan
ada yang mempersoalkan sejumlah putusan KPPU terkait masalah
hukum tadi. Hal ini tentu saja sangat tidak realistis karena seluruh
putusan yang telah diambil KPPU didasarkan independensi dan
integritas yang tinggi serta dengan proses yang sangat transparan
yang telah diatur dalam undang-undang.
Seperti kata pepatah lama ”nasi telah menjadi bubur”,
tamparan yang menimpa KPPU tersebut harus menjadi pelajaran
berharga untuk tidak mundur sejengkalpun dalam mengemban
amanat yang teramat mulia ini untuk memerangi praktek
monopoli di Indonesia. sekaranglah waktunya untuk bangkit
kembali, hal ini tentu saja harus diikuti dengan bukti-bukti dan
langkah-langkah nyata dalam perjalanan KPPU kedepan, sehingga
tidak hanya akan menjadi retorika indah belaka. Kami sadar
bahwa hal ini tidak akan semudah seperti membalik telapak
tangan, tetapi dengan dedikasi seluruh jajaran staf dan komisioner
KPPU untuk membangun kembali sebuah integritas, kami yakin
bisa meraih kembali masa keemasan KPPU. Semoga! o

Budi F. Amarullah, ST, MMSi
Kasubsdit Publikasi
Direktorat Komunikasi KPPU
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Pentingnya Institusi
Reformasi Kebijakan

Foto-foto: Dok. KOMPETISI

dalam Harmonisasi Kebijakan
Persaingan dan Regulasi Sektoral
Pada Oktober 2002, APEC dan OECD menyepakati
perumusan APEC-OECD Integrated Checklist on Regulatory
Reform (Checklist) untuk dapat diterapkan di negara-negara
anggotanya. Checklist ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman mendasar tentang kebijakan persaingan yang
telah diterapkan di beberapa negara. Penerapan checklist
diharapkan dapat membantu terbentuknya program
yang selaras antara kebijakan persaingan dan kebijakan
pemerintah, serta meningkatkan hubungan dan relasi
antara lembaga persaingan dan badan regulator.
16
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luktuasi ekonomi dunia yang tengah dan akan terus
berlangsung saat ini memaksa negara-negara anggota APEC
mengubah kebijakan ekonominya agar dapat meminimalkan
efek negatif dan distorsi terhadap perekonomian nasional
mereka. Hal ini berarti mereka harus meresktrukturisasi kerangka
kebijakan ekonomi, dengan cara meningkatkan kualitas kebijakan
yang dihasilkan dan meningkatkan kualitas proses perumusan
kebijakan. Agenda perubahan kebijakan atau reformasi regulasi
saat ini tengah menjadi topik hangat pada berbagai diskusi di forum
bilateral, regional dan multilateral. Di negara-negara anggota APEC,
perubahan ini menjadi agenda utama seiring dengan dirumuskannya
APEC-OECD Integrated Checklist sebagai toolkit bagi para pembuat
kebijakan dalam menerapkan reformasi regulasi.

internasional

APEC-OECD Integrated Checklist
dimaksudkan untuk berfungsi sebagai
voluntary tool yang dapat digunakan oleh
negara anggota dalam menilai usaha, aktifitas
dan kinerja mereka dalam menerapkan
reformasi regulasi, kebijakan persaingan,
pelaksanaan undang-undang persaingan
dan kebijakan pasar terbuka yang didukung
APEC dan OECD. Untuk mensosialisasikan
checklist ini, diselenggarakanlah rangkaian
seminar sebagai forum untuk saling bertukar
pengalaman atas konsep, kebijakan dan
praktek reformasi regulasi yang baik antar
negara anggota. Melalui forum ini, negara
anggota yang telah berpengalaman dalam
reformasi kebijakan (regulatory reform)
kepada negara lain yang belum atau akan
menerapkan checklist tersebut.
Sebagai bagian dari rangkaian seminar
tersebut, pada tanggal 11-13 Juni 2008
diselenggarakanlah APEC Seminar for
Sharing Experiences on Relations
between Competition Authority and

Regulatory Bodies di Bali, Indonesia.
Seminar internasional ini terselenggara atas
kerjasama antara KPPU dan APEC (AsiaPacific Economic Cooperation), dengan
didukung oleh Taiwan Fair Trade Commission
Chinesse Taipei dan Ministry of Foreign
Trade and Tourism Peru. Seminar tersebut
merupakan tindak lanjut dari Seminar APEC
yang dilaksanakan pada bulan Juni 2007 di
Jakarta, dimana salah satu rekomendasi yang
dihasilkan adalah perlunya diadakan diskusi
dan pertemuan lebih lanjut guna berbagi
pengalaman atas pelaksanaan APEC-OECD
Integrated Checklist, sebagai bagian dari
upaya mendorong proses Regulatory Reform
guna mewujudkan kebijakan persaingan yang
sehat. Tercatat partisipasi dari kurang lebih
100 peserta yang berasal dari perwakilan
negara-negara anggota APEC, seperti Chili,
Jepang, Republik Korea, Malaysia, Mexico,
Papua New Guenea, Peru, Filipina, Russia,
Cina, Thailand dan Vietnam. Seminar juga
dihadiri oleh delegasi perwakilan dari OECD

(Organization for Economic Cooperation
and Development) dan ICN (International
Competition Network). Seminar juga dihadiri
oleh perwakilan departemen-departemen
dalam negeri.
Seminar ini bertujuan untuk dapat
meningkatkan kapasitas pengembangan
hukum dan kebijakan persaingan di tiap negara
anggota APEC, serta sebagai sarana saling
bertukar pengalaman untuk memperdalam
pemahaman atas prinsip-prinsip yang
terkandung dalam APEC-OECD Integrated
Checklist, terutama dalam membina hubungan
antara lembaga persaingan dan otoritas
regulator, dan bagaimana checklist ini bisa
menjadi alat efektif untuk menerapkan aturan
kebijakan persaingan. Melalui seminar ini,
diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran
anggota APEC economies atas pentingnya
pengembangan institusi reformasi regulasi,
khususnya dalam rangka hubungan antara
lembaga persaingan dan regulator sektoral.
Dari forum saling bertukar pengalaman tersebut
dicari best practices atas penerapan checklist.
Best practices dalam penerapan harmonisasi
kebijakan antara lembaga persaingan dan
badan regulator akan mendukung terciptanya
iklim usaha dan investasi yang kondusif di tiap
negara anggota APEC, baik di negara maju
ataupun di negara berkembang. Hingga saat
ini, masih banyak diantara negara anggota
APEC yang masih memerlukan capacity
building untuk dapat menerapkan checklist
secara efektif, terutama di negara-negara
berkembang. Untuk itulah terbentuknya forum
bertukar pengalaman menjadi sangat besar
manfaatnya sebagai sarana pembelajaran dan
sosialisasi bagi mereka.
Ketua KPPU Dr. Syamsul Ma’arif dalam
opening remarknya menekankan pentingnya
menerapkan prinsip-prinsip persaingan sehat
dan pembentukan institusi ekonomi yang
berperan sebagai regulator dan pengawas.
Persaingan sehat akan mengurangi ekonomi
biaya tinggi sehingga kegiatan usaha dapat
berjalan lebih efisien dan penuh inovasi,
sementara pembentukan institusi ekonomi
akan menjamin efektifitas aspek operasional
dan ekonomikal pada sektor terkait. Sebagai
Edisi 12  2008
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contoh di Indonesia, Badan Regulasi
Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengawasi
kebijakan telekomunikasi dan Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) mengawasi sistem penyiaran
Indonesia. Untuk menjamin terbentuknya iklim
persaingan sehat dan menghindari terjadinya
tumpang tindih wewenang dan kebijakan,
diperlukan harmonisasi dan koordinasi antar
institusi ekonomi tersebut, terutama antara
badan regulator dan lembaga persaingan.
Sebagai contoh, KPPU sebagai lembaga
persaingan telah bekerjasama dengan beragam
badan regulator. KPPU telah menandatangani
MoU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), Menteri Komunikasi dan Informasi dan
beberapa departemen teknis terkait. KPPU
juga menjalin koordinasi dengan regulator
lain seperti BRTI melalui partisipasi dalam
berbagai workshop dan forum diskusi. KPPU
saat ini tengah mengembangkan beragram
skema kerja sama dan koordinasi dengan
badan regulator lainnya untuk dapat semakin
mewujudkan harmonisasi kebijakan antar
lembaga persaingan dan badan regulator.
Agenda diskusi dalam ”APEC Seminar
for Sharing Experiences on Relations between
Competition Authority and Regulatory Bodies”
menghasilkan beberapa rekomendasi dan
kesimpulan yang menciptakan arah yang jelas
bagi harmonisasi dan penguatan kerja sama
antara lembaga persaingan dan lembaga

regulator dalam kerangka pewujudan reformasi
regulasi. Salah satu rekomendasi penting yang
dihasilkan adalah pemahaman akan perlunya
dukungan politis untuk membangun sebuah
kerangka institusi untuk reformasi regulasi.
Reformasi regulasi dapat bekerja maksimal bila
ada sebuah institusi yang kuat yang mampu
berperan sebagai pendukung, pengawas dan
pemelihara terciptanya reformasi kebijakan
yang tepat. Hal ini sejalan dengan salah satu
point dalam APEC-OECD Integrated Checklist,
yaitu untuk membangun sebuah sistem
kelembagaan yang kuat sebagai instrument
penting dalam mendorong proses reformasi
regulasi melalui kerangka kelembagaan yang
harmonis antara lembaga persaingan dan sektor
regulator. Pada titik ini, hukum persaingan dan
lembaga persaingan berperan strategis dalam
implementasi reformasi regulasi.
Rekomendasi penting lainnya adalah
usulan adanya sebuah mekanisme sistem
konsultasi dan koordinasi antara lembaga
persaingan dan lembaga regulator sebelum
menyusun peraturan yang melibatkan tugas
dan wewenang kedua lembaga, misalnya
mekanisme penyusunan Memorandum of
Understanding (MoU) yang dalam pelaksanaan
teknisnya dapat berupa penyusunan jointworking team, diskusi dan pertemuan regular
untuk saling bertukar informasi dan pengalaman
pada isu persaingan dalam sektor yang menjadi

jurisdiksi lembaga regulator sektor tertentu.
Koordinasi ini menjadi penting mengingat ada
beragam permasalahan yang seringkali muncul
dalam hubungan antara lembaga persaingan
dan badan regulator, seperti adanya tumpang
tindih kewenangan dan otoritas, kurangnya
independesi lembaga, kurangnya pemahaman
atas isu persaingan dalam setiap peraturan
dan kebijakan, dan perbedaan tujuan atas
suatu kebijakan publik. Sementara terkait
dengan perwujudan harmonisasi kebijakan
antara lembaga persaingan dan lembaga
regulator, maka perlu dirumuskan kejelasan
dan pembatasan tugas antara kedua lembaga
tersebut.
Tantangan yang dihadapi oleh setiap
negara di dunia adalah untuk menjaga
pertumbuhan ekonomi tetap stabil melalui
penerapan peraturan dan hukum persaingan
yang efektif. Inovasi usaha saat ini seringkali
terhambat oleh perilaku anti persaingan
dan penerapan hukum yang serampangan,
maka tiap negara seyogyanya menelaah
kembali implementasi kebijakannya. APECOECD Integrated Checklist on Regulatory
Reform akan memberikan panduan dan
kriteria untuk mempermudah proses evaluasi
ini, dengan memberikan konsep kunci
implementasi kebijakan regulatory reform
yang efektif, untuk membantu para pembuat
keputusan. Praktek-praktek pelaksanaan dan
pemanfaatan checklist dalam harmonisasi
kebijakan terutama bagi regulator dan
lembaga persaingan mutlak diperlukan
agar perumusan kebijakan dapat dilakukan
secara konsisten, sehingga perbaikan kualitas
kebijakan reformasi regulasi dalam bentuk
harmonisasi kebijakan dapat diakselerasikan
dan keefektifan biaya dalam pembangunan
ekonomi dapat ditingkatkan. Harapan yang
muncul kemudian adalah agar seminar ini
dapat membantu negara anggota untuk
memahami manfaat, cara penggunaan dan
cara penerapan checklist, serta mendorong
mereka menerapkan regulatory reform untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
seluruh negara kawasan Asia Pasifik. o
Alia Saputri
Staf Kerjasama Kelembagaan
Direktorat Komunikasi KPPU
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Temu Ramah Kepala KPD KPPU Surabaya
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Sejalan dengan perkembangan hukum
persaingan di daerah dan perubahan struktur
internal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU), maka tentunya KPPU senantiasa
melakukan perubahan strategis dalam rangka
meningkatkan kinerjanya. Untuk itu, dalam
rangka perubahan struktural dan mencermati
adanya promosi atas Kepala Kantor Perwakilan
Daerah (KPD) KPPU Surabaya yang sebelumnya
dijabat oleh A. Junaidi, yang saat ini beliau
ditugaskan sebagai Direktorat Komunikasi KPPU,
maka pada tanggal 9 Juli 2008 telah dipilih
pejabat baru yaitu Solihatun Kiptiyah, S.IP, MA.

S

elanjutnya, Kepala KPD KPPU yang
baru sama halnya dengan sebelumnya
direncanakan juga dapat meningkatkan
implementasi UU No 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) sehingga
tujuan keberadaan undang-undang
tersebut dapat tercapai. Saat ini, KPPU
menyadari bahwa pemahaman publik
terhadap persaingan usaha yang sehat sesuai
dengan amanat UU No. 5/1999 masih harus
ditingkatkan. Keberadaan regulasi dalam
bentuk undang-undang tersebut sampai saat
ini masih belum diterima secara luas oleh
masyarakat, pelaku usaha, bahkan kalangan
aparat pemerintahan. Padahal, regulasi
antimonopoli dapat menjadi salah satu ujung
tombak gerakan efisiensi di bidang ekonomi
melalui instrumen persaingan usaha.
Dengan demikian, maka peran pemerintah
daerah diharapkan dapat mendukung tuntutan
fungsional yang ditujukan kepada KPD KPPU
di daerah terutama terhadap implementasi
UU No.5/1999. Tidak hanya itu, pemerintah
daerah juga dapat mencermati hasil kinerja

KPPU berupa sejumlah putusan dari perkaraperkara yang telah ditangani oleh KPPU sampai
saat ini. Berawal dari mulai bertugasnya
Kepala KPD KPPU Surabaya yang baru, maka
diharapkan kerja sama yang baik antara KPPU
dan para stakeholder di daerah Propinsi Jawa
Timur dan wilayah kerjanya (Jawa Timur, Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur) dapat dibangun bersama sehingga
setiap pihak dapat menyelaraskan perilakunya
menjadi perilaku yang
sejalan dengan
ketentuan dalam UU
No.5/1999.
Di sisi lain,
keberadaan KPD

senantiasa menjadi wujud komitmen dari
KPPU sebagai pengemban amanat UU No.
5/1999. Untuk itu, agar publik senantiasa
memahami UU No. 5/1999 lebih baik
lagi, maka sebagai rangkaian dalam acara
silaturahmi yang diselenggarakan di Hotel
Hyatt Surabaya, pada tanggal 13 Agustus
2008, pihak pemerintah daerah yang
diundang juga dapat berdiskusi mengenai
permasalahan persaingan usaha yang
aktual. o
Andi Zubaida Assaf
Kasubdit Advokasi
Direktorat Komunikasi KPPU
Edisi 12  2008

19

aktifitas
Kerjasama KPPU - MA:
Penataan Persepsi Hukum Persaingan
Usaha Melalui Workshop Hakim *

Foto-foto: Dok. KOMPETISI

Sejak tahun 2000 sampai sekarang, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengeluarkan 93
Putusan tentang perkara persaingan usaha. Sejumlah putusan tersebut sarat dengan analisis mengenai hukum
persaingan untuk menentukan dilanggar tidaknya UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) oleh para pihak yang disebut sebagai terlapor. Hanya saja dalam
memahami hukum persaingan tentu harus diawali dengan menanamkan pengertian bahwa hukum ini harus
didekati dari dua aspek utama, yaitu hukum dan ekonomi. Tanpa pemahaman ekonomi yang proporsional, maka
bisa jadi penanganan hukum persaingan hanya dilihat dari sisi penegakan hukumnya sehingga mengurangi
makna keberadaan hukum ini dalam tataran sistem hukum di Indonesia.

S

elanjutnya, dalam perjalanan
pelaksanaan Putusan, tidak semua
Putusan KPPU langsung diterima oleh
para terlapor (pihak yang diduga melakukan
pelanggaran). Jika demikian, maka mereka
dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan
Negeri juga kasasi ke Mahkamah Agung
dalam proses berperkaranya. Seluruh
ketentuan pengajuan proses keberatan
tersebut mengacu pada Peraturan Mahkamah
Agung (Perma) No.3 Tahun 2005.
Pada Perma tersebut dalam Pasal 5 disyaratkan
bahwa hakim yang memiliki pengetahuan
di bidang hukum persaingan usaha untuk
menangani perkara keberatan atas Putusan
KPPU. Pertanyaannya adalah bagaimana MA
mempersiapkan hakim-hakim yang berkompeten
untuk itu Dengan pertimbangan serupa, KPPU
juga menghendaki agar setiap Putusan KPPU, baik
diajukan keberatan atau tidak oleh pihak yang
berperkara, mendapatkan pemahaman yang baik
di kalangan para hakim di Indonesia.
20
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Pertimbangan mengenai hal tersebut
menjadi titik perhatian utama Mahkamah
Agung (MA) dan KPPU yang kemudian menjalin
kerjasama untuk kembali menyelenggarakan
workshop hakim ”Hukum Persaingan Usaha”
di Bengkulu setelah sebelumnya dilaksanakan
di Palembang. Saat
ini, materi workshop
disusun dengan
perencanaan materi
persaingan usaha
yang ditujukan untuk

mengkondisikan para hakim agar siap berperan
sebagai hakim persaingan usaha.
Sebagaimana workshop sebelumnya, maka
kali ini Ketua KPPU juga menyambut positif
penyelenggaraan workshop tersebut seraya
menjelaskan tentang keberadaan, peran, dan
fungsi KPPU dalam usaha mewujudkan iklim
persaingan usaha yang sehat di Indonesia.
Selanjutnya, diungkap bahwa kebijakankebijakan ekonomi dan pembangunan
sebaiknya dirancang untuk menumbuhkan
persaingan usaha yang sehat sebagai landasan
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan. Menurut beliau,
persaingan yang sehat dapat mendorong
inovasi, mendorong ketersediaan barang
dan jasa pada tingkat harga yang sesuai.
Kondisi ideal tersebut hanya bisa terjadi jika
didukung dengan kebijakan pemerintah
yang selaras dan harmonis yang beranjak dari
upaya meningkatkan efisiensi ekonomi seraya
melindungi kepentingan umum.
Sejalan dengan penyampaian dari Ketua
KPPU, maka Ketua
Pengadilan Tinggi
Bengkulu,
Soemarno SH,
yang juga hadir
d a l a m

aktifitas
kesempatan tersebut menjelaskan bahwa
kewenangan KPPU dan Pengadilan Negeri
dalam memeriksa dan memutus perkara
persaingan usaha harus didukung dengan
kerjasama yang baik antara keduanya untuk
menumbuhkan persepsi yang sama dalam
proses penanganan perkara persaingan usaha.
Sedangkan, MA yang diwakili oleh Dr Susanti
Adi Nugroho, Hakim Agung MA menjelaskan
lebih lanjut mengenai Upaya Hukum Keberatan
Terhadap Putusan KPPU.
Penjelasan dari MA tersebut dilengkapi
dengan penyampaian materi oleh R. Kurnia
Sya’ranie, SH, MH, selaku Direktur Eksekutif
KPPU dengan tema ”Pelaksanaan UU No.
5 Tahun 1999 dalam Pengawasan KPPU”.
Dalam presentasinya, secara garis besar Ibu
Kurnia menyampaikan tentang lembaga
KPPU, materi yang terkandung dalam UU
No. 5/1999, dan ketentuan-ketentuan
tata cara penanganan perkara menurut
UU No. 5/1999. Dalam pandangan KPPU,
hukum persaingan diperlukan untuk dapat
menciptakan persaingan usaha yang sehat
untuk mencapai ekonomi pasar yang efisien

yang pada akhirnya akan
meningkatkan kesejahteraan
rakyat.
Terakhir, untuk presentasi
ketiga disampaikan oleh
Dr. Andi Fahmi Lubis dari
Universitas Indonesia, dengan
tema ”Prinsip Ekonomi dalam
Persaingan Usaha”. Bapak
Andi memberikan pandangan
tentang perkara persaingan
usaha yang dilihat dari sisi
ekonomi, disertai contohcontoh perkara terkait.
Bagi para hakim, hukum persaingan usaha
merupakan substansi baru dan memerlukan
pemahaman yang intensif. Materi diskusi
yang berkembang cukup beragam, mulai dari
kelembagaan KPPU, cara kerja KPPU hingga
pertanyaan yang menyangkut perkara-perkara
KPPU. Apapun hasil positif yang didapat oleh
para hakim dari workshop tersebut, maka
terwujudnya sosok hakim persaingan usaha
yang berkompetensi tinggi adalah tujuan dari
pelaksanaan workshop tersebut. Harapan dari

para hakim yang hadir dalam workshop tersebut
pada pokoknya adalah agar kegiatan workshop
hakim ini dapat dilakukan secara kontinyu.
Beragamnya tanggapan dari para peserta
menunjukkan harapan mereka yang cukup
besar akan eksistensi KPPU untuk mewujudkan
iklim persaingan sehat di Indonesia. o
Andi Zubaida Assaf
Kasubdit Advokasi
Direktorat Komunikasi KPPU

Telaah Konsep Harmonisasi Kebijakan:
Mekanisme Persaingan Usaha dalam
Industri Hilir Migas Indonesia
Penentuan arah grand strategy sektor hilir migas (minyak dan gas) adalah komitmen awal yang harus diselaraskan
oleh segenap pihak terkait dalam sektor tersebut. Sejalan dengan itu, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) mengundang berbagai pihak yang terkait dengan sektor industri hilir migas di Indonesia, untuk menyampaikan
masukan dalam Seminar Nasional: Persaingan Usaha dalam Industri Hilir Migas di Indonesia yang berlangsung selama
dua hari (30 Juni - 1 Juli 2008) di Hotel Borobudur, Jakarta. Dua substansi utama yang dibahas dalam seminar tersebut
adalah Kebijakan Sektor Hilir Migas Indonesia dan Instrumen Hukum dalam Industri Hilir Migas.

Foto-foto: Dok. KOMPETISI

P

enataan sektor hilir migas seharusnya
diawali pada saat terjadi perubahan
perundangan dalam sektor tersebut.
Bentuk perubahan tersebut sangat jelas
terlihat pada UU No.22/2001 tentang Minyak
dan Gas bumi (UU Migas) yang menggantikan
UU No.8/1971, yang mencantumkan
terbukanya peran serta swasta dalam industri
ini serta berubahnya peran serta Pertamina
dari satu-satunya pelaku usaha tunggal di
sektor ini menjadi bentuk Persero.
Perubahan tersebut mengartikan
Pertamina setara dengan pelaku usaha swasta
lainnya dan mulai diberlakukannya sistem
persaingan pada beberapa sektor hilir migas.
Bentuk perubahan terjadi karena desakan
untuk mengefisienkan sektor ini agar memiliki
nilai saing yang tinggi. Hanya saja, beberapa
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pendapat menyatakan perubahan ini lebih
didasarkan akibat desakan liberalisasi dari
negara-negara maju dan memiliki dampak
terhadap perusahaan nasional.
Tanggapan terhadap perubahan paradigma
tersebut cukup beragam. Jika KPPU menilai
bahwa perubahan paradigma harus diikuti
dengan penafsiran terhadap arah kebijakan
sektor hilir migas paska revisi UU tersebut oleh
Mahkamah Konstitusi, maka pihak pemerintah
menyikapinya dengan melaksanakan sejumlah
kebijakan terkait. Hal tersebut disampaikan
oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) Purnomo Yusgiantoro yang menjelaskan
bahwa perkembangan dan arah kebijakan
sektor hilir migas sebenarnya telah diatur
dalam kebijakan energi nasional, kebijakan
minyak dan gas bumi, kebijakan sektor hilir
migas, kebijakan BBM dan dideskripsikan
dalam pengusahaan sektor hilir migas. Pada
prinsipnya, alur pikir hilir migas tersebut
didasarkan pada penyediaan dan pemanfaatan
bahan bakar pada ruang lingkup bidang usaha
hilir migas.
Sedangkan, terkait dengan kepemilikan
infrastruktur hilir migas, maka hal yang harus
dicermati adalah sejauhmana national interest
(kepentingan nasional) ditempatkan dalam
kebijakan sektor hilir migas. Hasil diskusi
dengan Menteri Negara BUMN, Sofyan
Djalil, berpendapat bahwa hal yang harus
dicermati adalah sejauhmana national interest
(kepentingan nasional) ditempatkan dalam
kebijakan sektor hilir migas.
22
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Lebih lanjut, penerapan mekanisme
persaingan usaha di sektor hilir migas ditengarai
sangat tergantung pada upaya-upaya pemerintah.
Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Komisi VII
DPR-RI, Erlangga Hartarto, maka diantara
upaya pemerintah yang cukup positif tersebut
adalah peningkatan daya beli masyarakat,
perluasan lapangan kerja serta efektifitas
koordinasi antar instansi terkait dan sinergi antar
sektor baik di pusat maupun di daerah.
Berbagai penafsiran tentang implementasi
kebijakan sektor hilir migas sebenarnya
kemudian diulas lebih lanjut oleh Faisal Basri
dan Dr. Kurtubi selaku pengamat ekonomi di
sektor tersebut. Hasilnya adalah titik pandang
mengenai kebijakan sektor hilir migas lebih
tepat jika menilik keberpihakan kebijakan
tersebut pada kepentingan rakyat dan tidak
melulu hanya membela pemerintah. Instrumen
hukum yang jelas dalam aplikasi kebijakan
pemerintah harus menjadi dasar utama dalam
pelaksanaan sektor yang jelas-jelas menjadi
hajat hidup orang banyak tersebut.
Pandangan mengenai instrumen hukum
yang memayungi sektor hilir migas tersebut
didiskusikan bersama oleh KPPU, BPH Migas
dan pelaku usaha terkait yaitu Pertamina, Shell
dan Petronas pada hari kedua seminar nasional
ini. Pembicaraan mengenai hal tersebut
mengerucut pada pemikiran bahwa persaingan
merupakan mekanisme yang tidak dapat
dihindari, akan tetapi aplikasinya memerlukan
penetapan skala prioritas dan bertahap
berdasarkan tingkat kesiapan stakeholder.

Di sisi lain, Anggota KPPU, Tadjuddin
Noer Said berpendapat bahwa sejumlah
permasalahan yang muncul dalam masa transisi
perubahan paradigma UU Migas diantaranya
adalah:
- Terdapatnya beberapa isu yang perlu
dipertegas, seperti mekanisme penetapan
harga, cakupan pengertian bahan bakar
minyak yang ditetapkan pemerintah, dan
lainnya.
- Kelemahan regulasi telah mengakibatkan
isu penetapan harga oleh Pertamina
sebagai pelaku usaha atas produk tertentu
yang berpotensi bersinggungan dengan
Undang-Undang Persaingan Usaha (UU
No.5/1999).
Mencermati bahwa permasalahan sektor
hilir migas tidak akan tuntas hanya dalam
diskusi seminar, maka KPPU juga menilai
perlunya forum diskusi intensif dengan
melibatkan berbagai instansi terkait yaitu
Departemen ESDM, Kementrian BUMN,
BP Migas, BPH Migas, Kantor Menko
Perekonomian, Departemen Perdagangan
dan instansi lainnya mengenai:
a. Pemahaman UU No. 22/2001 beserta
peraturan turunannya serta dampak yang
ditimbulkan;
b. Implementasi mekanisme persaingan
yang wajar, sehat, dan transparan dalam
penetapan pelaku usaha penyedia dan
pendistribusian BBM; dan
c. Perumusan pengertian national interest
serta cakupannya dalam mewujudkan
tujuan UU No. 22/2001.
KPPU juga selalu berupaya memberikan
penilaian terhadap berbagai perilaku
pengusaha dan kebijakan pemerintah
dari kacamata netral tanpa vested interest
apapun. Dengan konsistensi ini KPPU
berharap agar bangsa Indonesia dapat
memetik manfaat optimal dari tumbuhnya
persaingan usaha yang sehat. o

Andi Zubaida Assaf
Kasubdit Advokasi
Direktorat Komunikasi KPPU
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Kesimpulan dan Rekomendasi:
Seminar Nasional Persaingan Usaha
dalam Industri Hilir Migas Indonesia
(Senin - Selasa, 30 Juni - 1 Juli 2008)
Kesimpulan Seminar
1. Industri migas mengalami transisi paradigma lama ke
paradigma baru, dimana peran regulator dan pelaku usaha
yang semula menjadi satu, melalui Undang-Undang No.22
Tahun 2001, paradigma tersebut dirubah dengan terpisahnya
peran regulator dengan pelaku usaha.
2. Permasalahan yang timbul dari masa transisi tersebut adalah :
a. Belum adanya kesamaan pandangan mengenai pelaksanaan
Undang-Undang No.22 Tahun 2001 baik dari sisi substansi,
implementasi, dan aturan turunannya;
b. Belum tegasnya mekanisme persaingan yang diberlakukan
dalam industri hilir migas;
c. Terdapatnya beberapa isu yang perlu dipertegas, seperti
mekanisme penetapan harga, cakupan pengertian bahan
bakar minyak yang ditetapkan pemerintah, dan lainnya;
d. Bentuk perubahan arah kebijakan yang tidak sesuai dengan
roadmap kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah ;
e. Belum konsistennya implementasi tugas dan fungsi
regulator dengan yang ditetapkan Undang-Undang No.22
Tahun 2001 beserta peraturan turunannya;
f. Belum harmonisnya kebijakan antar instansi terkait industri
hilir migas;
g. Regulasi yang ada belum menjamin kepastian usaha dan equal
playing field bagi pelaku usaha yang ada (incumbent) maupun
bagi pelaku usaha yang akan masuk (calon investor);
h. Infrastruktur sering menjadi hambatan dalam pengembangan
industri hilir migas, sehingga perlu dikembangkan oleh setiap
pelaku usaha hilir migas (baik incumbent maupun new entrant);
i. Pengalihan beban pembangunan infrastruktur kepada pelaku
usaha (Pertamina) yang seharusnya dibuat pemerintah;
j. Kelemahan regulasi telah mengakibatkan isu penetapan
harga oleh Pertamina sebagai pelaku usaha atas produk
tertentu yang berpotensi bersinggungan dengan undangundang persaingan usaha.
3. Penetapan Mahkamah Konstitusi tentang revisi pasal 28
UU Migas memberikan kewenangan penetapan harga oleh
Pemerintah dalam hal menetapkan harga jual dalam komoditas
BBM dan Gas Alam di dalam kegiatan usaha berdasarkan
persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan.
4. Ketidakjelasan pandangan, definisi, serta cakupan kepentingan
nasional (national interest) menjadi hambatan dalam
pengembangan industri hilir migas. Upaya untuk melindungi
kepentingan tersebut memang merupakan kewenangan
pemerintah, namun upaya tersebut sebaiknya tidak dijadikan alasan
pembenaran atas perilaku persaingan usaha yang tidak sehat.
5. Pertamina belum sepenuhnya dapat bersaing karena masih
dipengaruhi aspek sosial politik dan ekonomi di Indonesia,

6.

7.

8.

9.

sehingga perlu didudukkan kembali pada posisinya sebagai pelaku
usaha, serta memerlukan tahapan dan perlakuan yang sama
(equal playing field) dalam pembukaan pasar hilir minyak dan gas.
Dalam kegiatan usaha, penetapan harga masih tetap dilakukan
oleh badan usaha walaupun bertentangan dengan pasal
7 ayat 2 Undang-Undang No.22 Tahun 2001. Mekanisme
persaingan usaha yang sehat dalam kebijakan hilir migas
dapat dilaksanakan dalam proses pelaksanaan (misalkan
pada persaingan harga, volume, ketetapan batas atas dan
competition for the market), namun keputusan akhir tetap
berdasarkan penetapan pemerintah.
Pembukaan pasar BBM bersubsidi membutuhkan suatu equal
playing field sebagai bagian dari persaingan usaha yang sehat
antar seluruh pelaku usaha.
Tidak ada hambatan masuk dalam pasar elpiji. Hambatan lebih
disebabkan oleh belum tercapainya harga keekonomisan produk
tersebut yang menjadikannya kurang menarik bagi pelaku usaha
baru. Untuk itu dibutuhkan upaya campur tangan Pemerintah
untuk menciptakan pasar elpiji yang diminati pelaku usaha baru.
Selain itu juga diperlukan adanya pengalihan energi alternatif
selain elpiji terkait inefisiensi dalam penyediaannya.
Persaingan merupakan mekanisme yang tidak dapat dihindari,
akan tetapi aplikasinya memerlukan penetapan skala prioritas
dan bertahap berdasarkan tingkat kesiapan stakeholder.

Rekomendasi Seminar
1. Perlunya forum diskusi intensif dengan melibatkan berbagai
instansi terkait (Departemen ESDM, Kementerian BUMN, BP
Migas, BPH Migas, Kantor Menko Perekonomian, Departemen
Perdagangan, dan instansi lainnya) mengenai:
a. Pemahaman Undang-Undang No.22 Tahun 2001 beserta
peraturan turunannya serta dampak yang ditimbulkan;
b. Implementasi mekanisme persaingan yang wajar, sehat, dan
transparan dalam penetapan pelaku usaha penyedia dan
pendistribusian BBM; dan
c. Perumusan pengertian national interest serta cakupannya dalam
mewujudkan tujuan Undang-Undang No.22 Tahun 2001.
2. Perlunya forum harmonisasi kebijakan antar instansi terkait di
atas, baik terhadap kebijakan yang telah ada (existing) maupun
kebijakan selanjutnya dalam upaya penerapan mekanisme
persaingan yang wajar, sehat dan transparan pada pasar hilir
minyak dan gas maupun pembuatan kebijakan energi yang
berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pembahasan intensif lebih lanjut dan konkrit (dalam bentuk
focus group discussion) mengenai permasalahan industri hulu
minyak dan gas.
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Aktifitas KPD berisi laporan kegiatan dan temuan-temuan masalah persaingan usaha di
lima wilayah kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) yang berpusat di Medan, Surabaya,
Makassar, Balikpapan dan Batam. 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.

KPD MEDAN
KPD BATAM

KPD SURABAYA

KPD BALIKPAPAN

M

emasuki semester kedua di tahun 2008 ini, masih banyak
kekurangan yang terdapat dalam diri Kantor Perwakilan
Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Balikpapan
(KPD KPPU Balikpapan), sehingga mengevaluasi kegiatan-kegiatan
sebelumnya pun harus dilakukan sebagai bahan pembelajaran untuk
menjalankan tugas berikutnya. Selama 2 bulan ini telah dilaksanakan
berbagai kegiatan yang menyangkut penegakan hukum, kebijakan
persaingan, komunikasi, dan administrasi yang telah menjadi
pendukung pelaksanaan tugas KPPU di Kalimantan.
Dalam penegakan hukum, KPD KPPU Balikpapan melakukan
klarifikasi terhadap laporan-laporan yang masuk yang pada akhirnya
akan dituangkan dalam sebuah resume laporan. Klarifikasi yang
dilakukukan yaitu terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Persekongkolan
dalam Proses Tender Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah Venues PON XVII Tahun
2008 Stadion Tenggarong Seberang, Kantor Bupati, Gedung A & B,
dan Gedung Bappeda di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2008. Selain itu, klarifikasi juga dilakukan terhadap
Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
berkaitan dengan Persekongkolan dalam Proses Tender Pembangunan
Sarana dan Prasarana PON XVII Tahun 2008 Paket Pekerjaan
Pembuatan Arena Gantole di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008.
KPD KPPU Balikpapan saat ini masih membantu KPPU Pusat
dalam hal penanganan perkara. Pada tanggal 7-8 Juli 2008 dilakukan
Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara No. 38/KPPU-L/2008
tentang Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Peningkatan Ruas
Jalan Poros/Penghubung Beras Jiring-UPT Binangon Kecamatan
Muara Komam pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi
24
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KPD BALIKPAPAN

KPD MAKASSAR
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007. Selanjutnya pada tanggal
4-6 Agustus 2008, bertempat di KPPU Pusat, dilakukan Pemeriksaan
Lanjutan terhadap Perkara No. 38/KPPU-L/2008.
Selain itu, pada tanggal 15-16 Juli 2008 dilakukan Pemeriksaan
Lanjutan terhadap Perkara No. 17/KPPU-L/2008 mengenai Dugaan
Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Proses
Tender Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Kota
Balikpapan Tahun Anggaran 2007. Selanjutnya pada tanggal 21-22
Juli 2008 dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara
No. 43/KPPU-L/2008 tentang Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal
22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Lelang
Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah SMU/SMK Paket Pekerjaan
Rehab SMK 4 Jl. KH. Achmad Dahlan di Dinas Pemukiman dan
Pengembangan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2007.
Dalam kebijakan persaingan, sehubungan dengan Evaluasi
Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi
Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat dalam Industri
Ritel, maka dilaksanakan diskusi dengan pihak-pihak terkait untuk
mengumpulkan data-data dan informasi terkait evaluasi kebijakan
pemerintah daerah ini. Diskusi yang dilakukan antara lain pada
tanggal 9 Juli 2008 dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan
Koperasi (Disperindagkop) Kota Balikpapan dan Asosiasi Pedagang
Pasar Seluruh Indonesia Cabang Kalimantan Timur (APPSI Kaltim), dan
pada tanggal 11 Juli 2008 diskusi dilaksanakan dengan Akademisi
dari Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.
Dalam komunikasi, menindaklanjuti Surat Undangan Kementerian
Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KNLH RI) Nomor: B5976/Dep.VI/LH/08/2008, tanggal 15 Agustus 2008, Perihal: Undangan
Sosialisasi Program Pasar Berseri, maka kami menghadiri acara
“Sosialisasi Program Pasar Berseri”, pada tanggal 27 Agustus 2008,
bertempat di Hotel Pacific, Jl. Achmad Yani No. 33, Balikpapan.
Dalam administrasi, untuk membahas mengenai evaluasi kegiatan
dari masing-masing direktorat serta kantor perwakilan daerah pada
semester pertama tahun 2008, dilaksanakan Konsiniring Anggaran

aktifitas KPD
Tahun 2008, pada tanggal 17-19 Juli 2008, bertempat di Hotel Santika
Jakarta. Selain itu, dalam rangka untuk memaksimalkan keberadaan
Kantor Perwakilan Daerah KPPU, dilaksanakan konsiniring mengenai
Tugas, Wewenang, dan Fungsi Kantor Perwakilan Daerah KPPU,
pada tanggal 24-26 Juli 2008, bertempat di Hotel Santika Jakarta.
Menindaklanjuti dikeluarkannya Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun
2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
di Lingkungan KPPU, maka pada tanggal 15 Agustus 2008 bertempat
di Ruang Audio Visual Gedung KPPU Pusat Jakarta dilaksanakan
Penyampaian Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2008. Kemudian
pada tanggal 28-30 Agustus 2008 dilaksanakan Konsiniring Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2008 di Hotel
Santika Jakarta. o

KPD SURABAYA

Mengurai Kelangkaan Pupuk di
Wilayah Jawa Timur

P

ermasalahan kelangkaan pupuk senantiasa menghantui para
petani di Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Timur yang menjadi
salah satu lumbung padi nasional. Keberadaan pupuk kimia
(anorganik) menjadi kian penting bagi petani di Jawa Timur karena
kondisi tanah yang semakin kurus (sedikit) unsur hara, sehingga
diperlukan asupan pupuk kimiawi yang semakin meningkat tiap
tahunnya. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan
mengenai pupuk bersubsidi dengan tujuan untuk membantu para
petani untuk mendapatkan pupuk dengan harga yang lebih murah.
Namun dalam prakteknya seringkali kita ketahui bahwa keberadaan
pupuk bersubsidi langka dan berimbas dengan kenaikan Harga Eceran
Tertinggi (HET) pupuk. Akhirnya subsidi pupuk yang seharusnya
dirasakan oleh para petani malah dinikmati oleh para pelaku usaha
di jalur distribusi. Ada beberapa penyebab kelangkaan pupuk dan
harganya tetap lebih tinggi dari HET, yaitu:
1. Disparitas harga yang tinggi
Perbedaan harga yang tinggi untuk produk pupuk bersubsidi dengan
pupuk non subsidi yang dapat mencapai empat kali lipat (urea
subsidi=Rp.1200; non=Rp. 4800) telah membuat para spekulan
menjual pupuk bersubsidi ke sektor yang tidak mendapat subsidi
pupuk (perkebunan swasta, perusahaan tanaman pangan, dan
perusahaan peternakan). Selain itu, praktik penyelundupan pupuk ke
luar negeri juga kerap terjadi. Hal ini membuat pasokan untuk petani
berkurang dan kalau pun ada harganya dinaikkan melebihi HET.
2. Pengawasan KP3
Langkanya pupuk dan harga yang jauh melebihi HET turut dipicu
oleh tidak berjalannya fungsi KP3 yang dibentuk oleh pemda
tingkat kabupaten/kota. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh
KP3 adalah: pertama tidak adanya anggaran untuk melakukan
pengawasan, sehingga KP3 hanya menunggu laporan dari
masyarakat. Kedua, KP3 tidak memiliki wewenang untuk
memberikan sangsi kepada pengecer ataupun distributor yang
melakukan pelanggaran atas aturan yang telah dikeluarkan.
Menurut Permendag No. 03/M-DAG/PER/2/2006, apabila KP3
menemukan penyelewengan yang dilakukan oleh pengecer
berkaitan dengan distribusi pupuk bersubsidi, maka yang berhak
memberikan sangsi adalah distributor dari pengecer tersebut.

3. Perbedaan jumlah supply dan demand
Faktor ketiga ini merupakan faktor yang sangat penting, karena
berdasarkan teori ekonomi ketika jumlah permintaan lebih besar
daripada jumlah penawaran maka akan menimbulkan kenaikan
harga dan akan menimbulkan masalah-masalh turunan yang lain.
Pada tahun 2008 Pemerintah Propinsi Jawa Timur mengajukan
alokasi urea bersubsidi sebanyak 1.363.184 ton. Dari jumlah tersebut
PT Petrokimia Gresik dibebani 452.007 ton. Sedangkan yang harus
dipasok oleh PT Pupuk Kaltim sebanyak 911.176 ton. Peningkatan
kebutuhan pupuk bersubsidi tidak hanya pada urea juga pada jenis
lainnya, yakni SP-36, ZA dan NPK. Namun jumlah alokasi pupuk
subsidi yang diberikan pemerintah untuk Provinsi Jawa Timur
hanyalah 1.074.419 ton atau 78,8% dari jumlah kebutuhan riil petani
di Jawa Timur. Seperti di Kabupaten Lamongan, yang merupakan
daerah pengahasil padi terbesar di Jawa Timur, mendapatkan
58.090 ton dari kebutuhan riil sebesar 127.844 ton atau 45,5%
saja. Bahkan Kabupaten Pacitan hanya menerima 32,8% dari
kebutuhan riilnya. Karena perbedaan antara alokasi dan kebutuhan
inilah yang menyebabkan banyak permasalahan lain muncul, seperti
dua permasalahan yang diungkap sebelumnya.
Perbedaan jumlah alokasi dan kebutuhan pupuk disebabkan
oleh dua hal, pertama ketidak sesuaian laporan jumlah kebutuhan
tingkat petani. Artinya, terdapat petani yang melakukan mark-up luas
lahannya guna mendapatkan alokasi pupuk yang lebih banyak, selain
itu terdapat para penggarap lahan yang menyewa dari perusahaan
perkebunan (semacam:PTPN) yang juga memasukkannya dalam daftar
usulan kebutuhan pupuk bersubsidi. Kedua, perubahan iklim dan
cuaca yang membuat para petani merubah kebiasaan jenis tanaman
yang dia kelola, padahal jumlah kebutuhan pupuk untuk setiap jenis
tanaman berbeda-beda. Ketiga, kemampuan pemerintah melalui
APBN untuk mensubsidi kebutuhan pupuk sangat terbatas. o

KPD MAKASSAR

T

ahun 2008 merupakan era baru bagi Kantor Perwakilan Daerah
(KPD) KPPU dalam menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan. KPD
sebagai representatif Sekretariat KPPU di daerah, pada tahun
ini diserahi tugas baru seperti melakukan monitoring pelaku usaha,
dan kajian daerah. Selain itu KPD Makassar pada tahun ini telah
memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi di beberapa daerah di wilayah
kerja KPD Makassar, yang selama ini belum pernah “tersentuh”.

Pelaksanaan Fungsi-fungsi
Kelembagaan
KPD Makassar adalah satu dari 5 KPD KPPU selain di Surabaya,
Balikpapan, Medan, dan Batam. Dengan wilayah kerja yang meliputi
pl. Sulawesi, Maluku dan Papua atau mencakup 10 Provinsi di
Indonesia Timur. KPD awalnya didesain sebagai perpanjangan tangan
KPPU Pusat dalam melayani stakeholders KPPU di daerah. Pada
awalnya hanya KPD berfungsi layaknya “kantor pos”, dimana KPD
hanya melakukan fungsi-fungsi administratif KPPU, setiap temuan
dari daerah harus disampaikan ke daerah.
Namun seiring dengan perkembangan organisasi dan kelembagaan
KPPU, KPD sejak tahun 2007 terus mendapat kepercayaan untuk
mengembangkan fungsi-fungsinya sebagai kantor representatif KPPU.
Edisi 12  2008
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aktifitas KPD
Sejak 2007, KPD ditugaskan untuk melakukan klarifikasi untuk laporanlaporan yang diterima di wilayah kerja KPD. Selain itu KPD juga dipercaya
melakukan monitoring pelaku usaha, kali ini terdapat dua bidang usaha
yang dsedang dimonitoring KPD Makassar, yaitu distribusi terigu di
Sulawesi Selatan, dan pemanfaatan gudang di pelabuhan SoekarnoHatta Makassar. Pada tahun ini KPD dipercaya untuk melakukan kajian
sektor unggulan di daerah dan evaluasi kebijakan daerah. Pada tahun
ini KPD Makassar melakukan Evaluasi Kebijakan Daerah terkait dengan
Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Sulawesi, Maluku,
dan Papua dan Kajian Sektor Unggulan Kakao di Sulawesi.
Selain itu, KPD Makassar telah mefasilitasi pelaksanaan sosialisasi/
seminar persaingan usaha di daerah-daerah belum pernah didatangi
yang selama 8 tahun berdirinya KPPU. Pada bulan Agustus KPD
Makassar telah memfasilitasi pelaksanaan Seminar di Palu, Sulawesi
Tengah dan Ambon, Maluku. Pada bulan Oktober ini sosialisasi
direncanakan akan “menyentuh” Jayapura, Papua.

Pelaksanaan Seminar
Pelaksanaan seminar yang merupakan pertama kalinya di tiga
provinsi tersebut merupakan langkah maju bagi KPPU terutama KPD
Makassar, mengingat setelah 8 tahun berdirinya KPPU dan hampir 3
tahun setelah diresmikannya KPD Makassar, baru tahun ini sosialisasi
diadakan di provinsi Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua. Selain ketiga
Provinsi ini, masih ada 3 Provinsi lagi yang belum “tersentuh” oleh
KPPU, yaitu Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat, meskipun
laporan dari ketiga daerah ini pernah masuk ke KPPU.
Dalam seminar sempat ditanyakan kenapa setelah 8 tahun
berdirinya KPPU, baru kali ini diadakan sosialisasi di Palu. Menanggapi
hal ini KPPU menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi dalam kerangka
seminar persaingan usaha baru kali pertama dilakukan di wilayah
Propinsi Sulawesi Tengah, akan tetapi hal ini akan terus dilakukan
tindak lanjut untuk aktifitas sosialisasi berikutnya yang inisiatifnya
dapat berasal dari KPPU maupun permintaan dari Pemda Propinsi
Sulawesi Tengah, dan juga membuka kemungkinan permintaan
sosialisasi dari asosiasi dan kalangan akademisi.

Permasalahan dalam
Pengembangan KPD
KPD Makassar masih memiliki banyak PR mengingat masih ada
setidaknya 3 ibukota provinsi yang belum “disentuh” oleh KPPU.
Namun permasalahan klasik SDM dan dana tetap menjadi masalah.
Belum lagi dengan adanya tugas-tugas baru bagi KPD seperti
monitoring, dan kajian. Sanggupkah KPD dengan jumlah karyawan
sebanyak 3 orang ditambah 2 staf pendukung melaksanakan
sedemikian banyak tugas. KPPU pusat telah mempertimbangkan untuk
melakukan penguatan kelembagaan KPD dengan menambah staf.
Namun hal ini juga menimbulkan permasalahan terkait kesejahteraan
dan kejelasan dalam rotasi, pelatihan, dan pendidikan. Terlepas dari
alasan bahwa penempatan di daerah adalah bentuk penugasan yang
bersifat mutlak, dan termuat dalam kontrak kerja karyawan. o
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PPU KPD Medan mengadakan pertemuan informal dengan
Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Yang diwakili oleh Verry
Iskandar Kepala KPPU KPD Medan dan Dedy Rustam Staf
Administrasi Madya KPPU KPD Medan dan dari Pihak Konjen Amerika
Serikat diwakili oleh Konjen Amerika bidang Politik dan Ekonomi
yaitu Michael R. Rousek dan Sekretarisnya Saudari Rahma. Pertemuan
nonformal ini merupakan pertemuan awal antara Konsulat Jenderal
Amerika yang membicarakan mengenai perkembangan dunia
usaha khususnya di Sumatera Utara, baik mengenai permasalahanpermasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha dari sisi
regulasi pemerintah maupun sikap dan etika para pelaku usaha dalam
melakukan kegiatan usaha. KPPU KPD Medan memberikan penjelasan
secara normative dan menunjukkan penanganan perkara yang selama
ini telah dilakukan baik di Sumatera Utara pada khususnya maupun
KPPU secara umum seluruh Indonesia, kemudian hasil audiensi baik
dengan Pemerintah Daerah maupun KPPU Pusat dengan Pemerintah
Pusat. Tanggapan Konsulat Jenderal Amerika mendapatkan penjelasan
KPPU KPD Medan bahwa mereka ingin melakukan kerjasama ke
depannya dengan KPPU khususnya KPPU KPD Medan baik dalam
pelatihan-pelatihan maupun dalam pendidikan.
Pada tanggal 7-9 Agustus 2008 KPPU KPD Medan diundang
oleh Pemerintah Kota Tanjung Balai Propinsi Sumut untuk menjadi
narasumber di dalam Seminar Pembinaan dan Pengendalian Jasa
Konstruksi Kota Tanjung Balai. Bahwa wakil dari KPPU KPD Medan
yang hadir di dalam acara tersebut adalah Verry Iskandar Kepala
KPPU KPD Medan dan R. Frans Adiatma Staf Administrasi KPPU KPD
Medan. KPPU mengisi acara pada tanggal 8 Agustus 2008, dimana
acara tersebut dibuka oleh Asisten II Sekda Tanjung Balai Bidang
Ekbangsos Dr. Husinuddin.
Pada acara tersebut KPPU mengisi sesi mengenai persaingan usaha
di sektor industri jasa konstruksi. Sesi dari KPPU diisi oleh saudara Verry
Iskandar selaku kepala KPD KPPU Medan. Pada sesi tersebut dijelaskan
bahwa masalah umum di dalam persaingan usaha dalam sektor jasa
konstruksi ada dua permasalahan yaitu perilaku pelaku usaha dan
regulasi. Permasalahan dari pelaku usaha itu sendiri dapat dilihat dari
perilaku pelaku usaha antara lain kolusi tender, kartel, pemboikotan,
sertifikat menjadi hambatan masuk, sertifikat menjadi komoditas dan
bukan sebagai instrumen standar serta keanggotaan di dalam asosiasi
yang menjadi hambatan masuk. Permasalahan persaingan usaha dari
sisi regulasi yang dihadapi industri jasa konstruksi adalah kewenangan
untuk mengatur publik dilakukan oleh kelompok masyarakat (LPJK)
memiliki kewenangan mengatur masyarakat, kontroversi LPJK sebagai
satu-satunya lembaga jasa konstruksi, yang dimaksud oleh UU No.
18 tahun 1999 dan PP no. 28 tahun 2000 memberikan kewenangan
tunggal kepada asosiasi untuk menerbitkan sertifikat disamping LPJK.
Dijelaskan bahwa tender yang berpotensi menciptakan persaingan
usaha tidak sehat atau menghambat persaingan adalah tender yang
bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara
luas sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat
dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya, tender bersifat
diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan
kompetensi yang sama dan tender dengan persyaratan spesifikasi
teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu. Pada
acara tersebut dijelaskan juga kewenangan KPPU di dalam mengatasi
permasalahan persaingan usaha serta permasalahan tender. Penjelasan
tersebut ditanggapi dengan antusias oleh peserta seminar terbukti
dengan banyaknya pertanyaan dari beberapa peserta seminar, berikut
beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta seminar.

aktifitas KPD
Dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan, KPPU KPD Medan
diharapkan dapat menjadi motor penggerak untuk menciptakan
persaingan usaha yang sehat di wilayah kerja KPPU KPD Medan. o

KPD BATAM

P

ada pertengahan tahun 20008 ini, KPD KPPU Batam telah
menjalankan tugas sebagai representasi KPPU untuk wilayah kerja
Kepulauan Riau dan sekitarnya melalui kegiatan pelaksanaan
tugas yang dikoordinasikan dengan tiap Direktorat di KPPU.
Sepanjang Juni - Juli 2008, KPD KPPU Batam telah melaksanakan
tugas berdasarkan fungsi dari masing-masing Direktorat dalam
kesekretariatan KPPU. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan
penegakan hukum persaingan usaha, KPD KPPU Batam berkoordinasi
dengan setiap SubDirektorat di Direktorat Penegakan Hukum.
Berkoordinasi dengan SubDirekorat Monitoring Pelaku Usaha, KPD
KPPU Batam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tender
pembangunan unit sekolah baru oleh Dinas Pendidikan Kota Batam,
dan monitoring pelaksanaan tender di lingkungan Dinas Perhubungan
Kabupaten Bengkalis Propinsi Kepulauan Riau.
Sementara itu, koordinasi juga dilakukan KPD Batam bersama
dengan SubDirektorat Pelaporan untuk melaksanakan penanganan
pelaporan yang masuk baik melalui kantor pusat di Jakarta maupun
melalui Kantor Perwakilan Daerah Batam. Total laporan yang masuk ke
KPD Batam selama bulan Juni - Juli 2008 adalah sebanyak 8 laporan,
sehingga total laporan yang harus ditangani adalah sebanyak 11
laporan. Semua laporan yang masuk tersebut memiliki unsur dugaan
pelanggaran yang sama yaitu dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No.
5/1999 tentang dugaan persekongkolan dalam tender.
Dalam koordinasi dengan SubDirektorat Penanganan Perkara,
untuk bulan Juni dan Juli, KPD KPPU Batam telah menyelesaikan satu
perkara yang telah dibacakan putusannya di Jakarta yaitu Perkara No.
28/KPPU-I/2007 tentang Dugaan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam
Jasa Pelayanan Taksi di Kota Batam. Dan turut menangani 6 perkara
dugaan pelanggaran. Sepanjang Juni - Juli 2008, perkara yang ditangani
KPD KPPU Batam masih berkaitan dengan pelaksanaan tender di daerah
operasional KPD KPPU Batam yang ditengarai melanggar Pasal 22 UU
No. 5/1999 tentang larangan persekongkolan dalam tender.
Bersama dengan SubDirektorat Monitoring Putusan dan Litigasi,
KPD KPPU Batam juga berkoordinasi melakukan monitoring beberapa
putusan KPPU, yaitu Putusan Perkara No. 19/KPPU-L/2005 tentang
Tender Pengadaan Gamma Ray Container Scanner oleh Badan Otorita
Batam, Putusan Perkara No.14/KPPU-L/2007 tentang Tender Pekerjaan
Multiyears Kab. Siak Propinsi Riau, dan Putusan Perkara No. 21/KPPUL/2007 tentang dugaan pelanggaran pada Tender Pengadaan Pipa
PVC oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, dan Energi Provinsi
Kepulauan Riau. KPD Batam turut pula melakukan monitoring
perubahan perilaku terhadap Perkara No. 27/KPPU-I/2007 tentang
Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Jasa Pelayanan Taksi di Propinsi
Riau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedang untuk Putusan
Perkara Nomor: 28/KPPU-I/2007 yang baru dibacakan putusannya
di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2008 tentang Dugaan Persaingan
Usaha Tidak Sehat dalam Jasa Pelayanan Taksi di Kota Batam yang
dilakukan oleh Pelaku Usaha Taksi dan Pengelola Wilayah, juga
akan terus dilakukan koordinasi dengan SubDirektorat Litigasi dan
Monitoring Putusan.
Dalam pelaksanaan fungsi pemberian saran dan pertimbangan
bagi terciptanya harmonisasi antara kebijakan pemerintah dan

Undang-undang No. 5 Tahun 1999, KPD KPPU Batam telah
melakukan koordinasi dengan Direktorat Kebijakan Persaingan dalam
melaksanakan kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang
menyangkut industri biji timah di Propinsi Bangka Belitung. Untuk
itu, KPD KPPU Batam telah mengumpulkan data dan informasi terkait
dengan industri timah, yang bersumber dari Regulator (dalam hal ini
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), Pelaku Usaha dan pihakpihak terkait. Dalam kegiatan ini, fokusnya ada pada pembahasan
tentang regulasi yang mengatur industri timah dan dalam waktu dekat
akan menyelesaikan laporan akhir. Selain itu, saat ini KPD KPPU Batam
sedang menyiapkan kajian industri sektor unggulan dan infrastruktur
daerah yang difokuskan pada kelapa sawit. KPD KPPU Batam juga
telah memfasilitasi pertemuan dengan beberapa pihak berkaitan
dengan pelaksanaan tugas Tim di Direktorat Kebijakan Persaingan.
Untuk mewujudkan peningkatan pemahaman stakeholder
tentang nilai-nilai persaingan usaha yang dilandaskan pada fungsi
dan tugas Direktorat Komunikasi, selama Juni-Juni 2008, KPD KPPU
Batam telah melaksanakan beberapa kegiatan advokasi persaingan
usaha kepada para stakehoder KPPU dalam wilayah kerja KPD KPPU
Batam. Bersama dengan tim dari Direktorat Komunikasi, KPD Batam
berkoordinasi menyelenggarakan Workshop Hukum Persaingan
Usaha Bagi Hakim Se-Propinsi Kepulauan Riau di Kota Batam. Selain
itu, diadakan beberapa pertemuan dengan para stakeholder KPPU,
yaitu selaku perorangan atau mewakili perusahaan/lembaga swadaya
masyarakat, perusahaan, media massa seperti Bisnis Indonesia,
Mimbar Publik, Batam Pos, dan Batam TV. Para stakeholder ini datang
ke Kantor KPD Batam untuk mengadakan audiensi dan menggali
informasi yang lebih jelas serta mendalam tentang hukum persaingan
usaha. Dalam beragam kesempatan tersebut, KPD Batam sebagai
representasi KPPU di Kepulauan Riau menjelaskan tentang mekanisme
pelaporan di KPPU, proses penanganan perkara di KPPU, beberapa
isu-isu persaingan usaha tidak sehat dan peran KPD KPPU Batam pada
khususnya dan KPPU pada umumnya, tugas dan kewenangan KPPU
serta kinerja KPD KPPU Batam, substansi Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999, serta penanganan perkara diwilayah kerja KDP KPPU.
Dari beragam kegiatan yang dilaksanakan oleh KPD KPPU Batam
tersebut, diharapkan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat akan
semakin tertanam dalam benak masyarakat di Kepulauan Riau,
baik masyarakat pada umumnya, maupun kalangan pelaku usaha
khususnya. Dengan demikian harapan akan terciptanya iklim usaha
yang kondusif di wilayah kerja KPD KPPU Batam bisa terwujud. o
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(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan
pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan
harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus
dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar
bersangkutan yang sama.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak berlaku bagi:
a. satu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha
patungan; atau
b. satu perjanjian yang didasarkan undang-undang
yang berlaku.
Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999
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