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K

PPU memulai langkah di tahun 2009 dengan pemilihan pasangan Ketua
dan Wakil Ketua baru, yaitu Benny Pasaribu, Ph.D. dan Didik Akhmadi,
Ak., M.Com. Kepemimpinan ini menuju perubahan dengan pola pikir dan
arah kebijakan yang baru, sehingga KPPU tidak akan menjadi stagnan.
Sementara itu, berbagai isu yang menyangkut kesejahteraan dan
perkembangan ekonomi kita masih menjadi concern KPPU. Salah satunya
adalah isu menyangkut sektor ritel yang termasuk dalam sektor penting dan
patut diperhitungkan terutama dalam kontribusinya terhadap perekonomian
Indonesia. Data Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2007 menunjukkan
sekitar 35% dari total tenaga kerja diserap dalam sektor ini.
Namun tanpa kita sadari, kekuatan tersebut membentuk kekuatan raksasa
dalam industri ritel Indonesia dan akhirnya menggerus pasar tradisional. Padahal,
produk ‘lokal’ negeri ini justru pasar tradisional yang menjajakan barang-barang
buatan dalam negeri. Tidakkah dengan merajanya ritel modern maka kita justru
menjadi jajahan produk ‘luar’ di ranah kita sendiri?
Ironisnya, bukan hanya ancaman menjadi jajahan saja yang kita hadapi,
salah satu komoditi penting di negeri ini juga sedang terancam keberadaannya.
Padahal komoditi bernama pupuk itu adalah komoditas strategis di sektor
pertanian, karena pasokan pupuk sangat berpengaruh terhadap kelangsungan
siklus tanam di sektor pertanian. Bahkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan
(Permendag) No. 77 Tahun 2005, pupuk telah diklasifikasikan sebagai barang
dalam pengawasan. Tata niaga pupuk bersubsidi juga diatur melalui sistem
rayonisasi yang tertuang dalam Permendag No. 21 Tahun 2008. Namun,
walaupun regulasi tata niaga telah diberlakukan, para petani tetap merasakan
kelangkaan pupuk.
Melalui artikel-artikel yang disajikan disini, KPPU mengungkap fakta dan
data di balik masalah-masalah pada sektor ritel dan pupuk. Hal ini sesuai
dengan komitmen KPPU untuk terus melakukan monitoring terhadap para
pelaku usaha dan harmonisasi kebijakan yang tidak sejalan dengan hukum
persaingan usaha.
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Menilik Tata Niaga Pupuk Bersubsidi
kebijakan yang ada tidak memberikan ruang
kepada tumbuh dan berkembangnya perusahaan
swasta untuk masuk ke pasar dan membantu
menjaga produksi pupuk agar tidak terjadi
kelangkaan.
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penulis berpendapat, sikap membiarkan
persaingan antar ritel modern dan tradisional
mengikuti mekanisme pasar sebebas-bebasnya
bukanlah pilihan yang bijak. Jika itu yang dipilih,
kematian ritel-ritel kecil tinggal menunggu waktu
saja. Mungkin yang tersisa tinggal pedagangpedagang asongan di jalan.

Mengawali tahun 2009, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah siap
melaksanakan sejumlah program kerjanya sebagaimana perencanaan kegiatan yang telah
disusun sebelumnya. Berbagai kebijakan yang diimplementasikan pada tahun berjalan
akan terus ditinjau agar selalu sesuai dengan ketentuan dalam UU No.5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999).
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Prioritas Kebijakan Pemerintah
agar Pada Persaingan Sehat
Logikanya adalah, persaingan sehat
memberikan berbagai keuntungan kepada
konsumen dibandingkan dengan keadaan
dimana persaingan dibatasi. Untuk itu,
maka mutlak bagi kebijakan pemerintah
agar mengimplementasikan prinsip-prinsip
persaingan usaha yang sehat dalam
menjalankan perannya.

Mungkinkah Putusan Sela
dijatuhkan Majelis Komisi dan/
atau KPPU?
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
dalam perkara Nomor 07/KPPU-L/2007 (Perkara
Temasek) dan putusan perkara Nomor 3/KPPU-L/2008
(Perkara Astro) tentu masih segar dalam ingatan publik.
Dua Perkara yang diputus pada tahun yang sama
tersebut cukup mendapatkan perhatian.

internasional 16
Persaingan Sehat dalam Tender
Pemerintah:
Disarikan dari OECD: Guidelines
for Fighting Bid Rigging in Public
Procurement
aktifitas 18
Fokus KPPU Terhadap Kebijakan
Pemerintah

kebijakan 10

Zonasi dan Pembatasan
Trading Term:
Sebagai Upaya Mengatasi
Permasalahan Sektor Ritel
Permasalahan dalam sektor ritel seperti tidak ada
habisnya. Pasca diterbitkannya Perpres No. 112
Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
tampak tidak banyak mengubah tatanan sektor ini,
bahkan permasalahan terus saja terjadi.
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Ketua dan Wakil Ketua KPPU
Periode 2009 - 2010
Mengawali tahun 2009, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah
siap melaksanakan sejumlah program kerjanya sebagaimana perencanaan
kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Berbagai kebijakan yang
diimplementasikan pada tahun berjalan akan terus ditinjau agar selalu
sesuai dengan ketentuan dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999).

S

terjadi penggantian jabatan Ketua KPPU, Tresna
P. Soemardi yang merupakan Wakil Ketua
ditunjuk untuk mengambil peran Ketua KPPU
hingga terpilihnya Ketua KPPU yang baru.
Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua KPPU
yang telah berlangsung untuk kedelapan
kalinya dilaksanakan dengan kehadiran
11 Anggota KPPU dengan mekanisme
sebagaimana yang diatur dalam Keputusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Nomor: 01/KEP/KPPU/I/2007 tentang Tata
Tertib Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode
Tahun 2006-2011. Pemilihan Ketua dan Wakil
Ketua untuk tahun ini telah dilaksanakan
pada tanggal 14 Januari 2009 pukul 14.00 16.30 WIB di Gedung KPPU. Hasilnya, adalah
Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec sebagai Ketua
dan Didik Akhmadi, Ak, M.Com, sebagai
Wakil Ketua KPPU periode 2009 - 2010.

Dok. KOMPETISI

aat ini Anggota KPPU masa jabatan
2006 - 2011 yang diangkat berdasarkan
Keppres Nomor 59/P Tahun 2006 telah
memasuki tahun ketiga. Pada tahun pertama
Anggota KPPU tersebut telah memilih
Mohammad Iqbal sebagai Ketua dan M.
Nawir Messi sebagai Wakil Ketua dengan
masa jabatan satu tahun, yang berakhir
pada 17 Januari 2008. Selanjutnya, jabatan
tersebut dipegang oleh Syamsul Maarif dan
Tresna P. Soemardi, masing-masing sebagai
Ketua dan Wakil Ketua yang berlaku selama
satu tahun.
Pada tahun ini, terdapat penggantian
jabatan Ketua KPPU terhitung sejak tanggal 30
Desember 2008, dengan terpilihnya Syamsul
Maarif (Ketua KPPU saat itu) sebagai salah
satu Hakim Agung Mahkamah Agung. Seiring
dengan kepindahan tersebut, maka untuk
pertama kalinya dalam sejarah berdirinya KPPU

Benny Pasaribu (kiri) dan Didik Akhmadi (kanan), Ketua dan Wakil Ketua KPPU periode 2009-2010.
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Pada prinsipnya, pelaksanaan tugas dan
wewenang Ketua dan Wakil Ketua KPPU
periode ini tetap berlangsung sesuai dengan
komitmen awal yaitu berpegang pada
independensi dan tidak memihak siapapun.
Sehingga pemilihan ketua baru tersebut tentu
tidak mempengaruhi proses penanganan
perkara atau tugas konstitusional lainnya.
Mengawali tahun 2009, KPPU mencanangkan
program prioritas pada pengawasan sektor-sektor
strategis dengan indikasi tertentu, yaitu:
1. Adanya penetapan harga yang tidak wajar
(eksesif);
2. Adanya kelangkaan pasokan barang/jasa;
3. Rendahnya pelayanan publik yang dilakukan
oleh BUMN/BUMD yang memiliki hak
monopoli atau penguasaan pangsa pasar
lebih dari 50%;
4. Rendahnya persaingan dalam pemberian
konsesi/lisensi dan hak monopoli dari peme
rintah, termasuk juga dalam pengadaan
barang/jasa.
Beberapa sektor strategis juga menjadi
perhatian KPPU yaitu, sektor infrastruktur,
energi, migas hulu dan hilir, logistik, trans
portasi, pelayanan kesehatan publik dan sektor
pertanian termasuk agroindustri, serta usaha
kecil menengah (UKM). Dalam kerangka
ini, KPPU menggunakan strategi persuasi
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
dan perubahan perilaku usaha, sebelum
menjalankan wewenang penagakan hukum
persaingan usaha. Prioritas KPPU juga termasuk
membenahi kelembagaan KPPU, antara lain
dengan diberlakukannya beberapa peraturan
internal, yaitu Peraturan Komisi tentang Kode
Etik KPPU, Kelompok Kerja (Pokja) dan Tata Tertib
Komisi. Kode Etik KPPU telah diterbitkan melalui
SK No. 22/KPPU/KEP/I/2009, sedangkan Pokja
dan Tata Tertib Komisi, masing-masing diatur
sesuai ketentuan SK No. 29/KPPU/KEP/II/2009
dan SK No 37/KPPU/KEP/II/2009.
Selain itu, KPPU juga telah menyelesaikan
6 (enam) buah Pedoman Pelaksanaan UU No.
5/1999 yaitu pedoman pasal 47 (sanksi), pasal 50
a (Pengecualian perundang-undangan), pasal 51
(monopoli BUMN), dan pasal 50 b (Pengecualian
perundang-undangan terhadap waralaba). n

wawancara

Sejauh mana patokan kinerja KPPU
dalam menjalankan fungsi dan
tugasnya selama ini, Pak?
Beberapa patokan kinerja KPPU dalam
menjalankan fungsi dan tugasnya adalah:
• UU No.5/1999 Pasal 3 (Tujuan dari UU).
• Peningkatan kesadaran masyarakat dan
pengambil keputusan.
• Perubahan perilaku.

• Peningkatan kinerja perekonomian.
• Kesejahteraan masyarakat yang
meningkat (welfare improvement).
Dan apa saja indikator yang dapat
dijadikan tolak ukur bagi kinerja KPPU
tersebut?
Beberapa indikator yang dapat dinilai
atas hasil kerja KPPU diantaranya:
• Tarif/harga di sejumlah sektor semakin
menurun (contoh: telekomunikasi).
• Pasokan dan distribusi semakin lancar.
• Kualitas pelayanan publik semakin
meningkat.
• Pengadaan barang dan jasa serta
pemberian lisensi usaha semakin
transparan dan kompetitif.
Bagaimana dengan langkah dan program
KPPU untuk tahun 2009 ini, Pak?
• Penegakan hukum.
• Pemberian saran dan pertimbangan.
• Pengkajian industri.
• Pelaksanaan evaluasi kebijakan.
• Sosialisasi dan advokasi.
• Kerja sama dan koordinasi antara
lembaga di dalam dan luar negeri.
Apa komitmen KPPU yang menjadi
prioritas di tahun 2009 ini?
KPPU sepanjang tahun ini berkomitmen
untuk memprioritaskan pada pembahasan
empat sektor atau permasalahan dalam
persaingan usaha.
• Pertama, KPPU akan fokus pada sektor
atau komoditas yang penetapan
harganya tidak wajar. Sebagai contoh
harga-harga yang ditetapkan oleh
pelaku usaha adalah harga yang sama
ketika harga BBM belum diturunkan
pemerintah. Namun, pada saat ini
pemerintah telah menurunkan harga
BBM, sehingga tidak ada alasan bagi
pelaku usaha terkait untuk tidak
menurunkan harganya. Selain itu, sudah
seharusnya usaha penerbangan dan
transportasi darat menurunkan tarif

atau menetapkan tarif yang wajar.
• Kedua, KPPU akan fokus pada sektor
atau industri yang memberikan
pelayanan publik yang dinilai secara
tidak wajar. KPPU akan melakukan
sorotan dan pengawasan terhadap
sektor-sektor yang berkaitan dengan
munculnya fenomena kelangkaan bahan
bakar minyak, gas, dan pupuk.
• Ketiga, KPPU juga memfokuskan kepada
pengawasan terhadap pelaksanaan
monopoli Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang berpotensi melakukan
praktik monopoli.
• Keempat, KPPU akan fokus untuk
membahas masalah persekongkolan
tender. Selama ini, mayoritas perkara
yang ditangani oleh KPPU adalah kasus
persekongkolan tender.
Dan bagaimana langkah awal KPPU
untuk menindaklanjuti keempat
prioritas tersebut?
Dalam waktu dekat KPPU akan
memanggil semua stakeholder yang berkaitan
dengan empat prioritas tersebut. KPPU
terlebih dahulu akan melakukan tindakan
persuasif, sebelum melakukan penegakan
hukum terhadap para stakeholder tersebut.
Apa yang menjadi harapan KPPU guna
mendukung kinerjanya di tahun 2009 ini?
KPPU berharap agar dapat lebih
meningkatkan kerja sama dengan
lembaga-lembaga lainnya, seperti Komisi
Pemberantasan Korupsi, Kepolisian,
Kejaksaan, Pengadilan Negeri, serta
Mahkamah Agung (MA). Sejauh ini,
nota kesepahaman (Memorandum of
Understanding) yang telah ada adalah MoU
antara lembaga itu dan KPK. Sementara,
dalam waktu dekat KPPU juga mengharapkan
agar bisa membuat MoU dengan lembagalembaga yang berwenang lainnya. n
Sumber : wawancara internal bersama
Ketua KPPU.

Dok. KOMPETISI

Apa sesungguhnya yang menjadi dasar
hukum dan tujuan dari penyusunan UU
No.5/1999?
UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat pada dasarnya adalah sejalan dengan
amanat UUD 1945 yang menggariskan
sistem perekonomian nasional berdasarkan
demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan
yang berorientasi pada sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat sebagaimana diatur
dalam Pasal 33 ayat (1) – (3):
• Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan.
• Cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara.
• Bumi dan air kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.
Adapun tujuan pembentukan UU
No.5/1999 sebagaimana diatur dalam Pasal
3 (a) adalah untuk menjaga kepentingan
umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi
nasional sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Edisi 14  2009
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Kebijakan Pemerintah

dalam Perspektif Persaingan
Sehat
Oleh : Andi Zubaida Assaf *)

T

Dok. KOMPETISI

ujuan dan manfaat ekonomi dari suatu kebijakan persaingan dan
bagaimana hal ini dapat dicapai dalam tatanan perekonomian
Indonesia sejauh ini belum dicermati secara pasti oleh
pemerintah. Padahal, manfaat persaingan usaha yang sehat meliputi
harga yang lebih rendah, peningkatan produksi, tersedianya lebih
banyak pilihan dan peningkatan kualitas serta penggunaan sumber
daya yang lebih efisien.
Sesuai dengan catatan prestasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) maka terdapat deskripsi kinerja bahwa umumnya persaingan
menguntungkan bagi masyarakat. Dengan demikian, pembuat
kebijakan persaingan pada berbagai jenjang pemerintahan perlu
memiliki pemahaman yang jelas mengenai keuntungan persaingan,
tindakan apa saja yang dapat membatasi maupun mendorong
persaingan dan bagaimana kebijakan yang mereka tetapkan dapat
berpengaruh terhadap proses persaingan.
Pemahaman tersebut harusnya menjadi bekal awal yang akan
membantu pembuat kebijakan untuk bisa mengevaluasi dengan
lebih baik apakah kebijakan tertentu menciptakan suatu manfaat
luas bagi rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) khususnya Pasal 35
huruf e disebutkan bahwa “tugas KPPU adalah memberikan saran
dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan
dengan praktek monopoli
dan atau persaingan usaha
tidak sehat“. Saran dan
Pertimbangan merupakan
salah satu bentuk advokasi
terhadap kebijakan
Pemerintah yang dinilai
bertentangan atau tidak
sesuai dengan semangat UU
No.5/1999.
Sumber Kebijakan
yang dievaluasi oleh KPPU
melingkupi peraturan
perundang-undangan yang
sudah disahkan di berbagai
tingkat pemerintahan, draft
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rancangan peraturan perundang-undangan yang masih dalam proses
pembahasan dan kebijakan pemerintah berupa surat keputusan, surat
edaran, himbauan dan lain sebagainya. Sedangkan, permasalahan
kebijakan yang dianalisis berasal dari laporan masyarakat dan inisiatif
KPPU yang disepakati dalam Rapat Komisi untuk dianalisis lebih lanjut.
Tentunya, penyusunan saran pertimbangan tersebut memerlukan
proses penelitian dan analisis yang akurat.
Berdasarkan penelitian KPPU, terdapat tiga kelompok kebijakan
Pemerintah yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha
yang sehat yaitu:
1. Kelompok kebijakan yang memberikan ruang lebih besar kepada
pelaku usaha yang memiliki posisi dominan. Kebijakan Pemerintah
tersebut cenderung menciptakan entry barrier bagi pelaku usaha
pesaingnya. Selain itu penyalahgunaan posisi dominan, dapat
dengan mudah dilakukan karena dilindungi oleh kebijakan
tersebut.
2. Kelompok kebijakan Pemerintah yang memfasilitasi munculnya
perjanjian antar pelaku usaha yang secara eksplisit bertentangan
dengan UU No 5/999.
3. Kelompok kebijakan yang merupakan bentuk intervensi Pemerintah
terhadap mekanisme pasar yang berjalan. Hal ini antara lain muncul
dalam bentuk tata niaga komoditas atau regulasi yang membatasi
jumlah pemain yang terlibat.
Dalam melakukan
penelitian dan analisa
terhadap dampak kebijakan
pemerintah/regulasi, KPPU
akan berfokus pada kriteria
bahwa regulasi/kebijakan yang
telah atau akan membatasi
jumlah pelaku usaha dalam
pasar, regulasi/kebijakan yang
telah atau akan membatasi
kemampuan pelaku usaha
untuk bersaing secara sehat
dan regulasi/kebijakan yang
telah atau akan mengurangi
insentif bagi pelaku usaha
untuk bersaing.

Gatot M. Sutejo
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Hasilnya, maka sampai saat ini, saran dan
pertimbangan yang telah dikeluarkan KPPU
sebagian besar mencakup tiga sektor yaitu
sektor perhubungan dan transportasi, sektor
telekomunikasi dan informasi dan sektor
perdagangan. Pada umumnya, KPPU juga
berkepentingan untuk menilai tingkat efektifitas
penyampaian saran dan pertimbangan tersebut.
Saran dan pertimbangan yang efektif adalah
apabila terdapat perubahan kebijakan Pemerintah,
dan disebut tidak efektif apabila tidak terdapat
perubahan kebijakan Pemerintah.
Catatan efektifitas sebagai tanggapan yang
diterima oleh KPPU terhadap penyampaian saran
dan pertimbangan tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Saran dan pertimbangan KPPU yang dikeluarkan
pada tahun 2003 dan 2007 terbukti efektif,
dimana lebih dari 60% saran dan pertimbangan
yang dikeluarkan oleh KPPU diterima dan
kemudian terdapat perubahan kebijakan sesuai
dengan amanat UU No. 5/1999.
2. Saran dan pertimbangan KPPU yang
dikeluarkan pada tahun 2004 dan 2006
kurang efektif.
3. Saran dan pertimbangan KPPU yang
dikeluarkan pada tahun 2008 bisa dikatakan
belum efektif, karena KPPU sebagian besar
mengeluarkan saran dan pertimbangan pada
akhir tahun 2008 sehingga masih memerlukan
waktu untuk mengetahui efektifitasnya.
4. Sektor yang terbukti efektif diantaranya
adalah sektor energi dan sumber daya mineral
(ESDM), perhubungan dan transportasi,
telekomunikasi dan informasi, perdagangan,
kimia dasar, serta buku.
Sementara itu pada bulan Februari 2009, KPPU
telah mengeluarkan saran dan pertimbangan
kepada pemerintah terkait dengan kebijakan
sektor di LPG. Dimana seiring kebijakan konversi
energi, LPG kini menjadi komoditi strategis yang
diperlukan masyarakat luas. Namun kemudian
timbul permasalahan diantaranya kelangkaan LPG
serta harga jual yang tinggi. Beberapa kebijakan
pemerintah pun menimbulkan entry barrier bagi
pelaku usaha untuk masuk diantaranya terkait
dengan penetapan harga jual LPG serta persyaratan
pelaku usaha pendistribusi dan penyedia LPG

tabung yang tertuang dalam Permen ESDM No.
21 Tahun 2007.
KPPU menyarankan Pemerintah untuk:
1. secara tegas dan jelas menetapkan kebijakan
LPG terutama yang terkait dengan penetapan
LPG sebagai produk subsidi dan non
subsidi. Pemerintah juga harus tegas dalam
menetapkan apakah akan melepas LPG dalam
mekanisme pasar atau tidak.
2. melakukan pengawasan yang ketat dalam
pendistribusian LPG sampai ke tingkat
konsumen. Pemerintah harus menjamin
distribusi berjalan lancar sehingga dapat
menjamin ketersediaan pasokan LPG bagi
konsumen akhir serta jaminan harga jual LPG
di titik konsumen yang wajar.
3. menetapkan formula harga jual dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) untuk seluruh jenis
produk LPG. Melalui formula dan HET
tersebut maka proses penetapan harga akan
menjadi transparan juga akan melindungi
konsumen dari upaya eksploitasi melalui
exxecive pricing.
4. Agar Pemerintah memikirkan kembali
konsep konversi energi dengan lebih
mempertimbangkan ketersediaan pasokan,
dengan mengutamamakan pasokan dalam
negeri dibandingkan impor. Namun jika
Pemerintah menganggap pilihan LPG adalah
yang terbaik, maka perlu dilakukan antisipasi
agar tidak terjadi ketergantungan yang tinggi
terhadap impor dan melakukan perbaikan
infrastruktur untuk menjamin ketersediaan
LPG.
Logikanya adalah persaingan sehat
memberikan berbagai keuntungan kepada
konsumen dibandingkan dengan keadaan dimana
persaingan dibatasi. Untuk itu, maka mutlak bagi
kebijakan pemerintah agar mengimplementasikan
prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat
dalam menjalankannya perannya. Hal penting
lainnya yang menjadi catatan KPPU adalah
kondisi yang sangat mendukung efektifitas
saran dan pertimbangan KPPU adalah terjalinnya
hubungan serta kerjasama antar kelembagaan.
Mengacu pada kenyataan tersebut, maka jejaring
kerjasama antara KPPU dan pemerintah harus
tetap berkesinambungan. n

Logikanya adalah
persaingan sehat
memberikan berbagai
keuntungan kepada
konsumen dibandingkan
dengan keadaan dimana
persaingan dibatasi.
Untuk itu, maka
mutlak bagi kebijakan
pemerintah agar
mengimplementasikan
prinsip-prinsip persaingan
usaha yang sehat
dalam menjalankannya
perannya.

Andi Zubaida Assaf
Kasubdit Advokasi
Direktorat Komunikasi KPPU
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Dok. KOMPETISI

hukum

Mungkinkah Putusan Sela
Dijatuhkan Majelis Komisi dan/
atau KPPU?
Oleh : Aru Armando *)

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara Nomor
07/KPPU-L/2007 (Perkara Temasek) dan putusan perkara Nomor 3/KPPUL/2008 (Perkara Astro) tentu masih segar dalam ingatan publik. Dua
Perkara yang diputus pada tahun yang sama tersebut cukup mendapatkan
perhatian. Perkara Temasek menjadi begitu fenomenal karena melibatkan
para pelaku usaha di sektor industri telekomunikasi. Tidak hanya di
Indonesia, tapi juga negeri tetangga Singapura. Sementara Perkara Astro
menyorot layanan program TV berlangganan dalam hal tayangan Barclays
Premier League (Liga Primer Inggris).

D

alam hal teknis penanganan perkara,
Terlapor dalam Perkara Temasek dan
Perkara Astro melakukan langkah
bisnis yang saat itu mendapat sorotan.
Antara pro dan kontra tentu saja. Perkara
Temasek misalnya, di saat Perkara Temasek
masih dalam proses keberatan di Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Singapore
Technologies Telemedia Pte Ltd (STT) sebagai
salah satu Terlapor dalam Perkara Temasek
malah menjual sekitar 40,8% sahamnya
di PT Indosat Tbk ke Qatar Telecom QSC
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(QTEL). KPPU sendiri atas langkah ini
menyatakan kecewa dan menganggap STT
tidak menghormati hukum Indonesia.
Hampir sama dengan STT dalam Perkara
Temasek, Astro yang menjadi Terlapor dalam
Perkara Astro menjual hak siar Liga Primer
Inggris-nya ke Aora TV. Jika STT menjual Indosat
ketika proses penanganan perkara pada tahap
keberatan di PN Jakarta Pusat, maka Astro
melakukannya ketika proses penanganan
perkara masih dalam tahap Sidang Majelis di
KPPU. Majelis Komisi dalam Perkara tersebut

lantas memanggil Astro untuk menjelaskan
langkah bisnisnya tersebut.
Terlepas dari kekecewaan KPPU maupun
publik atas tindakan STT dan Astro diatas,
perlu dianalisa apakah tindakan STT dan
Astro tersebut diperkenankan dalam konteks
proses penanganan perkara di KPPU menurut
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan
Usaha), Peraturan Mahkamah Agung Nomor
3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan
Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan
KPPU (Perma KPPU) dan Peraturan Komisi
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penanganan Perkara di KPPU (Perkom).
Putusan KPPU dalam Perkara Temasek
sebenarnya telah secara eksplisit melarang
Para Terlapor —dalam hal ini STT— untuk
menjual sahamnya kepada pihak lain dengan
beberapa syarat. Ada dua syarat pelepasan
kepemilikan saham tersebut. Pertama untuk
masing-masing pembeli dibatasi maksimal 5%
dari total saham yang dilepas. Kedua, pembeli
tak boleh terasosiasi dengan Temasek maupun

hukum
pembeli lain dalam bentuk apa pun.
Jika STT melakukan langkah bisnis
penjualan sahamnya ketika proses perkara
masih berada pada proses keberatan,
maka yang dilakukan Astro lain lagi.
Astro melakukan penjualan hak siar Liga
Primer Inggris yang menjadi obyek perkara
dalam Pemeriksaan KPPU ketika proses
penanganan perkara masih berada pada
fase Sidang Majelis. Seperti yang kita tahu,
selain memanggil Astro untuk menjelaskan
langkah bisnisnya tersebut, Majelis Komisi
dalam Putusan Astro dengan semangat
melindungi kepentingan konsumen TV
berbayar meletakkan diktum ke-5 pada
Putusan Astro yakni memerintahkan All Asia
Multimedia Network, FZ-LLC untuk menjaga
dan melindungi kepentingan konsumen
TV berbayar di Indonesia dengan tetap
mempertahankan kelangsungan hubungan
usaha dengan PT Direct Vision.
Tiadanya larangan KPPU bagi Astro
untuk menjual hak siar Liga Primer Inggris
kepada Aora TV atau kepada pihak lainnya,
dan tidak adanya larangan dalam UU
Persaingan Usaha, Perma KPPU dan Perkom
bagi para pihak yang berperkara untuk tidak
melakukan hal-hal tertentu menjadikan
tindakan Astro sepertinya tidak salah.
Sebagai entitas bisnis, Astro dapat saja
mengatakan hal tersebut adalah sebuah
langkah atau tindakan bisnis semata.
Meskipun tidak sepenuhnya salah,
tindakan STT dan Astro tersebut secara logika
hukum berpotensi menimbulkan kendala.
Ambil contoh dalam Perkara Temasek,
jika STT telah menjual 40,8% sahamnya
di Indosat, sementara MA pada Putusan
Kasasinya menguatkan Putusan KPPU
maka yang terjadi adalah keruwetan dalam
hal eksekusinya. Untungnya, MA dalam
Putusan Kasasinya pada akhirnya menghapus
ketentuan yang tertuang dalam amar
putusan KPPU diktum ke-6 yang merupakan
syarat pelepasan saham. Sehingga, kendala
hukum dalam hal eksekusi Putusan tidak
terjadi dan langkah yang dilakukan STT
tersebut tidak dapat dianggap melanggar
Putusan KPPU.

Putusan Sela atau Sekedar
Penetapan
Dinamika hukum dalam Perkara Temasek
dan Astro seperti yang telah diuraikan di
atas menurut penulis sebenarnya tidak perlu
terjadi andaikata Majelis Komisi KPPU dalam
putusannya melarang secara tegas dan eksplisit
kepada Terlapor yang terbukti bersalah untuk
tidak melakukan hal-hal tertentu. Misalnya
penjualan saham atau pengalihan hak yang
merupakan obyek perkara KPPU. Namun

bagaimana jika kondisi tersebut terjadi ketika
proses penanganan perkara masih berjalan
di KPPU. Misalnya, STT menjual sahamnya
di Indosat kepada Qtel ketika Majelis Komisi
belum menjatuhkan putusan.
Oleh karena itu, perlu ada mekanisme
yang khusus mengatur agar hal-hal tersebut
tidak terjadi. Misalnya saja menjatuhkan
Putusan Sela yang isinya melarang ini atau
memerintahkan itu kepada para pihak yang
berperkara di KPPU. Namun demikian, muncul
pertanyaan apakah KPPU dimungkinkan untuk
menjatuhkan Putusan Sela terkait dengan
Proses Penanganan Perkara di KPPU.
Secara umum, putusan sela dalam ranah
hukum perdata diatur dalam HIR, hukum
pidana diatur oleh KUHAP dan dalam konteks
perkara persaingan usaha, Putusan Sela yang
ada adalah putusan sela yang dijatuhkan
majelis hakim PN yang memerintahkan KPPU
untuk melakukan Pemeriksaan Tambahan.
Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1)
Perma KPPU.
Jika dibaca sekilas UU Persaingan
Usaha tidak mengatur tentang Putusan
Sela. Demikian pula dengan Perkom yang
selama ini dianggap sebagai hukum acara di
KPPU juga tidak mengatur tentang Putusan
Sela. Menariknya, hukum acara di KPPU
yang termuat dalam Perkom jika dicermati
merupakan suatu produk yang dihasilkan
KPPU untuk mengisi kekosongan hukum
acara dalam penanganan perkara di KPPU.
Mengisi kekosongan karena praktis dalam UU
Persaingan Usaha hukum acara KPPU hanya
dibuat dalam 9 (sembilan pasal).
Jika dibandingkan Pasal-pasal pada Bab
III tentang Tata Cara Penanganan Perkara
dalam UU Persaingan Usaha dengan Perkom
terlihat perbedaan mencolok. Misalnya saja,
UU Persaingan Usaha tidak mengenal adanya
kegiatan Pemberkasan dan Gelar Laporan
dalam proses penanganan perkara sementara
Perkom mengatur hal tersebut. Pasal dalam
UU Persaingan Usaha yang sekiranya dapat
dijadikan cantolan adanya mekanisme
penanganan perkara sebagaimana diatur
dalam Perkom adalah Pasal 38 ayat (4) yang
menyatakan “Tata cara penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) diatur lebih lanjut oleh Komisi”. Adanya
Pasal 38 ayat (4) tersebut memungkinkan
KPPU untuk “menambah” jangka waktu
penanganan perkara di KPPU lewat pengaturan
di Perkom yang memungkinkan KPPU
melakukan kegiatan Penelitian dan Klarifikasi,
Pemberkasan hingga Gelar Laporan.
Umumnya, putusan sela adalah produk
lembaga pengadilan dimana KPPU bukan
merupakan lembaga pengadilan. Namun
kekhasan KPPU dalam hal penanganan

perkara selama ini dan yang diatur dalam
UU Persaingan Usaha memunculkan istilah
KPPU sebagai quasi judicial. Bahkan Putusan
KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 44
ayat (3) dapat mempunyai kekuatan hukum
yang tetap (inkracht van gewijsde). Karena
itu demi efektivitas penanganan perkara
dan tercapainya visi KPPU ”Persaingan Sehat
Sejahterakan Rakyat”, maka mekanisme
Putusan Sela dalam penanganan perkara di
KPPU perlu dipikirkan.
Kalaupun nantinya KPPU dapat men
jatuhkan Putusan Sela ketika memeriksa
sebuah perkara, masalah teknis yang perlu
dicermati adalah dasar hukum serta bagaimana
menempatkan produk Putusan Sela tersebut.
Apakah harus dibacakan oleh Majelis Komisi
dalam sebuah Persidangan yang terbuka
untuk umum atau seperti apa. Jikapun
Putusan Sela tidak dapat dijatuhkan karena
kendala dasar hukum dan teknis prosedural,
maka hal lain yang sekiranya dapat dilakukan
untuk mengakomodasi semangat Putusan
Sela adalah hanya sekedar menempatkannya
pada produk Penetapan KPPU.
Sebagaimana lazimnya proses penanganan
perkara di KPPU, KPPU sebelum melakukan
pemeriksaan dalam sebuah perkara selalu
mengirimkan Surat Penetapan kepada
Para Terlapor. Isi Surat Penetapan itu pada
umumnya memuat hal-hal sebagai berikut:
Obyek Perkara, Pihak yang ditetapkan menjadi
Terlapor, Dugaan Pasal yang dilanggar dan
jangka waktu Pemeriksaan. Menurut Penulis,
boleh saja materi atau semangat Putusan Sela
untuk menghindarkan terjadinya keruwetan
hukum dalam Perkara Temasek dan Perkara
Astro diletakkan dalam Produk Penetapan
KPPU. Contohnya, ”melarang Terlapor X untuk
melakukan penjualan saham, melakukan
perubahan susunan kepengurusan Perusahaan
dan/atau melakukan pengalihan hak kepada
pihak lain”. Persoalan bagaimana sifat dari
Penetapan tersebut, apakah Penetapan KPPU
tersebut nantinya dilanggar oleh Pihak yang
diperintahkan, hal tersebut kembali berpulang
atau akan menjadi pertimbangan sendiri oleh
Majelis Komisi yang memeriksa Perkara. n

Aru Armando, SH
Staf Subdirektorat Pemberkasan
Direktorat Penegakan Hukum KPPU
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kebijakan

Zonasi dan Pembatasan Trading Term
sebagai Upaya Mengatasi
Permasalahan Sektor Ritel
Oleh : Putriani *)

Permasalahan dalam sektor ritel seperti tidak ada habisnya. Pasca diterbitkan
nya Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tampak tidak banyak
mengubah tatanan sektor ini, bahkan permasalahan terus saja terjadi. Bisa
kita lihat dari banyaknya toko-toko modern yang “sangat mantap” berdiri
di sisi pasar tradisional, atau menjamurnya minimarket ke pelosok daerah
yang “mengancam” keberadaan mom n pap store, serta perseteruan antara
pemasok dan peritel yang tak kunjung reda.

A

khir tahun 2008, pemerintah
menerbitkan Permendag No.53 Tahun
2008 sebagai Petunjuk Pelaksanaan
dari Perpres No.112 Tahun 2007 yang
diharapkan dapat mengatasi permasalahan
dalam sektor ritel. Sektor ritel termasuk
dalam sektor yang penting dan patut
diperhitungkan terutama dalam kontribusinya
terhadap perekonomian Indonesia. Sektor
ritel mampu menyerap tenaga kerja terbesar
kedua setelah sektor pertanian. Berdasarkan
data Laporan Perekonomian Indonesia Tahun
2007, sekitar 35% dari total tenaga kerja
diserap dalam sektor ini. Karakteristiknya
yang tidak membutuhkan keahlian khusus
serta pendidikan tinggi untuk masuk di
dalamnya, membuat banyak orang kemudian
menggantungkan hidupnya di sektor ini.
Dengan karakteristik tersebut maka muncul
pedagang-pedagang kecil yang termasuk
dalam kategori UKM dalam industri ritel ini.
Dalam perkembangannya, justru
pedagang-pedagang kecil inilah yang
mendominasi jumlah tenaga kerja dalam
sektor ritel di Indonesia. Pedagang-pedagang
ini menjelma menjadi pedagang pasar
tradisional, pedagang toko kelontong bahkan
masuk ke sektor informal yaitu Pedagang Kaki
Lima (PKL). Munculnya pedagang-pedagang
ini memang tidak dapat dihindari mengingat
pertumbuhan penduduk yang kian pesat
tiap tahunnya sementara tidak diimbangi
dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan.
Di sisi lain sektor pertanian yang sebelumnya
10
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menjadi primadona masyarakat kemudian
berubah dan beralih ke sektor lain yang lebih
menjanjikan. Akhirnya mereka inilah yang
kemudian menciptakan lapangan pekerjaan
sendiri menjadi pedagang dan masuk ke
sektor ritel. Dengan melihat mayoritas
pedagang di sektor ritel yang berasal dari
kalangan menengah ke bawah, maka
perkembangan dalam sektor ritel seharusnya
senantiasa memperhatikan kepentingan
pedagang kecil agar pengangguran dapat
diminimalisir.
Permasalahan dalam sektor ritel bermula
sejak membanjirnya kekuatan kapital asing
yang masuk dalam industri ini pada tahun
1998. Dengan begitu, bermunculan tokotoko modern asing dengan kapital besar
dalam format-format seperti hipermarket,
department store dan minimarket/convenience
store. Secara tidak disadari, kemudian kekuatan
tersebut membentuk kekuatan raksasa dalam
industri ritel Indonesia. Dari sinilah kemudian
muncul berbagai masalah sektor ritel.
Secara garis besar, permasalahan dalam
sektor ritel terbagi dua yaitu permasalahan
antara ritel tradisional dengan ritel modern
dan permasalahan antara ritel modern
dengan pemasok.

Ritel Tradisional Vs Ritel Modern
Dengan maraknya perkembangan sektor
ritel khususnya pasar modern, ternyata tidak
saja membawa dampak positif bagi konsumen
dengan kemudahan serta kenyamanan

berbelanjanya. Namun juga memberikan
dampak yang negatif bagi keberlangsungan
peritel tradisional. Bagi sebagian konsumen,
pasar modern memang memberikan alternatif
belanja yang menarik. Selain menawarkan
kenyamanan dan kualitas produk, harga yang
mereka pasang juga cukup bersaing dibanding
pasar tradisional. Hal tersebut dimungkinkan
mengingat besarnya kemampuan modal
para peritel asing tersebut. Dengan skala
ekonomi yang besar, pasar modern dapat
mempersempit jalur distribusinya sehingga
mampu menawarkan harga yang lebih murah
kepada konsumen. Sebaliknya, keadaan
semacam ini jelas membuat risau para
pedagang kecil. Banyak dari pedagang kecil
mendapat imbas langsung dengan kehadiran
pasar modern yaitu turunnya pendapatan
mereka secara signifikan, bahkan tidak jarang
pedagang kecil yang tutup akibat berdirinya
pasar modern yang berdekatan.
Pertumbuhan pasar modern seolaholah mematikan usaha pedagang kecil.
Pertumbuhan tersebut kemudian menciptakan
market power ritel modern. Persaingan head
to head antara ritel tradisional dengan ritel
modern pun tidak terhindari. Permasalahan
dalam persaingan antara ritel tradisional
dengan ritel modern merupakan permasalahan
yang lebih terkait dengan ketidaksebandingan
daripada sebagai permasalahan persaingan
usaha tidak sehat sebagaimana diatur
dalam UU No 5 Tahun 1999. Perpres No.
112 Tahun 2007 yang telah dikeluarkan pun
belum mampu mengatasi permasalahan ini
terutama dalam menciptakan equal playing
field diantara keduanya.

Ritel Modern Vs Pemasok

Trading term merupakan permasalahan
utama yang sering dikeluhkan pemasok.
Setiap tahunnya jumlah trading term yang
diterapkan peritel modern kian bertambah
jumlahnya, baik secara nominal maupun
jumlah jenisnya. Permasalahan antara ritel
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kebijakan
Menghadapi kondisi
tersebut, maka seolah tidak
ada pilihan bagi mereka selain
memenuhi trading term
yang ditetapkan Carrefour.
Melalui fakta tersebut, dapat
terlihat bahwa persoalan
hubungan pemasok dengan
peritel modern lebih banyak
menyangkut persoalan
ketidaksebandingan
bargaining power antara
pemasok, yang umumnya
terdiri dari pelaku usaha kecilmenengah dengan peritel
modern yang merupakan
pelaku usaha besar.

Melalui zonasi, market power yang dimiliki
ritel modern tidak akan berkembang
sebagaimana yang terjadi saat ini. Hal
ini terjadi karena mereka tetap terbatas
jumlahnya sekalipun trademark bahwa
mereka tempat belanja yang nyaman,
murah dan mudah tetapi karena jumlahnya
sedikit maka bargaining power mereka
tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan masih
banyaknya alternatif lain bagi konsumen
untuk mendapatkan produknya.
Kebijakan zonasi ini merupakan sebuah
bagian dari blueprint sektor ritel yang telah
memperhatikan analisis dampak sosial
dan budaya akibat kehadiran ritel modern
(tertuang dalam Pasal 13 Perpres 112/2007
dan Pasal 3 Permendag 53/2008).

Solusi Kebijakan

Pembatasan Jenis dan Besaran
Trading Term

Gatot M. Sutejo

Kedua permasalahan
yang telah diungkapkan
diatas lebih menjadi tugas
Pemerintah daripada tugas
KPPU, karena permasalahan
dalam sektor ritel lebih
modern dengan pemasok lebih banyak
menyangkut persoalan ketidaksebandingan
bargaining position.
Market power yang dimiliki oleh beberapa
pelaku usaha hipermarket menjadi sumber
dari hadirnya permasalahan ini. Contohnya
Carrefour yang merupakan pelopor dalam
model pengelolaan hipermarket di Indonesia.
Keunggulan utama dari Carrefour di mata
pemasok terletak pada posisinya sebagai
pencipta traffic (lalu lintas konsumen yang
berbelanja) dalam pusat-pusat perbelanjaan.
Hal ini memiliki makna bahwa setiap Carrefour
membuka gerai, maka pada saat itu pula
gerai tersebut akan menjadi tujuan utama
konsumen untuk berbelanja. Bahkan proses
switching dari peritel modern dan tradisional
dengan mudah segera terjadi ketika dalam
satu wilayah Carrefour berdiri.
Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan
para pemasok selalu menginginkan produknya
masuk ke gerai-gerai Carrefour. Carrefour
sepertinya menjadi tempat yang akan menjadi
jaminan bagi perkembangan produk dalam
sebuah pasar. Meninggalkan Carrefour
berarti meninggalkan peluang untuk dapat
menguasai pasar. Tidak mengherankan jika
kemudian para pemasok berlomba untuk
menjadi pemasok Carrefour. Banyaknya
pemasok inilah yang menjadikan Carrefour
bertambah tinggi kekuatan tawarnya,
sehingga pemasok dihadapkan pada trade
off. Apakah menerima trading term sebagai
pemasok Carrefour atau berhenti menjadi
pemasok Carrefour sama sekali dengan akibat
penguasaan pangsa pasarnya terancam.

menyangkut pada ketidaksebandingan
daripada permasalahan persaingan.
Mengingat akar permasalahannya terdapat
pada market power ritel modern, maka
solusi kebijakannya harus diletakkan pada
upaya pembatasan potensi penyalahgunaan
market power tersebut. Dua kebijakan
yang memiliki posisi sangat penting untuk
menyelesaikan permasalahan dalam sektor
ritel yaitu kebijakan zonasi dan pembatasan
jenis dan besaran Trading Term.

Kebijakan Zonasi
Kebijakan zonasi merupakan kebijakan
yang mencoba menghindarkan terjadinya
persaingan head to head antara ritel modern
dengan ritel tradisional. Hal ini disebabkan
ukuran keduanya yang berbeda apabila
dibandingkan dari sudut kapital, sehingga
kemampuan menciptakan value creation
keduanya pun berbeda. Apabila kedua
pelaku tersebut disatukan dalam satu zonasi
dan berhadapan head to head, maka bisa
dibayangkan bagaimana akhir persaingan
dari keduanya.
Zonasi merupakan sebuah upaya untuk
menciptakan equal playing field, sehingga
persaingan diharapkan berlangsung dalam
suasana yang sangat sehat (fair competition)
karena berada dalam ”kelas” yang sama.
Sesungguhnya dengan melakukan zonasi,
maka ketika zona-zona ditetapkan untuk
hipermarket, maka pada saat itu ada
semangat untuk membatasi hipermarket
di wilayah tersebut. Makna sesungguhnya
adalah membatasi jumlah ritel modern.

Memperhatikan begitu besarnya proses
eksploitasi pemasok oleh peritel modern,
maka upaya mengatasinya adalah dengan
membatasi jenis dan besaran trading term.
Pembatasan tersebut telah dituangkan
dalam Perpres No 112 tahun 2007 yaitu
dengan hanya memperbolehkan 7 jenis
trading term serta aturan yang lebih rigid
diatur juga dalam Permendag No. 53 Tahun
2008 mengenai kisaran besaran trading term
tersebut. Barangkali akan ada ungkapan
bahwa hal tersebut tidak perlu diatur oleh
Pemerintah, karena hak tersebut merupakan
sebuah pendekatan business to business
yang merupakan proses bisnis biasa.
Melalui pembatasan trading term ini
diharapkan biaya-biaya yang cenderung
eksploitatif dapat dibatasi, sehingga pemasok
memiliki ruang yang cukup untuk bisa
berproduksi dan mengembangkan usahanya
karena biaya yang harus diserahkan kepada
peritel menjadi lebih kecil, dengan demikian
potensi eksploitasi dapat direduksi. Melalui
pembatasan trading term, efisiensi pemasok
akan diteruskan ke konsumen, bukan ke peritel,
mengingat semakin ketatnya persaingan
antar pemasok. Di sisi lain, juga akan terjadi
persaingan antar peritel yang kekuatannya
menjadi berimbang akibat adanya pembatasan
besaran trading term. n
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Menilik Tata Niaga
Pupuk Bersubsidi
Oleh : Ahmad Adi Nugroho *)
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ada rezim pemerintahan terdahulu, kebijakan swasembada
beras yang digembor-gemborkan pemerintah telah memberikan
angin segar pada industri lain yang terkait. Salah satu industri
yang terkena dampak kebijakan tersebut adalah industri pupuk yang
pada masa itu dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah melalui
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keterlibatan pihak swasta pada
industri ini hanya pada jenis pupuk majemuk dengan skala yang
sangat kecil dan pasar yang terbatas. Meskipun demikian, pada waktu
itu jarang sekali terjadi anarkisme akibat langkanya pupuk.
Belakangan santer didengar adanya kelangkaan pupuk di berbagai
daerah yang dialami oleh banyak petani, baik yang terjadi di Jawa
Tengah maupun Jawa Timur. Kelangkaan ini bahkan sudah berada
pada tingkat yang meresahkan karena telah memicu anarkisme
oleh petani, yang dipraktekkan melalui penyanderaan truk pupuk
dan penjarahan. Masyarakat juga semakin resah dengan kondisi
pupuk yang langka. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut tanpa
ada penyelesaian yang komprehensif,
maka bukan tidak mungkin persoalan
ini akan melebar.
Pupuk merupakan komoditas
strategis di sektor pertanian, pasokan
pupuk sangat berpengaruh terhadap
kelangsungan siklus tanam di sektor
pertanian. Bahkan dalam Peraturan
Menteri Perdagangan (Permendag)
No. 77 Tahun 2005, pupuk telah
diklasifikasikan sebagai barang dalam
pengawasan. Bagi sektor pertanian,
tata niaga pupuk bersubsidi diatur
melalui sistem rayonisasi yang tertuang
dalam Permendag No. 21 Tahun
2008. Mengingat sektor pertanian merupakan sektor vital bagi
perekonomian, harga pupuk pun disubsidi oleh pemerintah.
Ketentuan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Pertanian
(Permentan) No. 29 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi yaitu Pupuk Urea, ZA, Superphos, NPK, dan Organik.
Meskipun regulasi tata niaga telah diberlakukan, para petani tetap
merasakan kelangkaan.
Tata niaga pupuk bersubsidi di Indonesia yang diatur melalui
Permendag No. 21 tersebut telah memberikan tanggung jawab
pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada para produsen
pupuk BUMN antara lain PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT.
Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, dan Pupuk Iskandar
Muda. Para BUMN pupuk tersebut memiliki tanggung jawab wilayah
penyaluran masing-masing. Dalam wilayah distribusi tersebut
produsen, distributor, dan pengecer terintegrasi secara vertikal.
Permendag 21 Pasal 3 menyebutkan bahwa keseluruhan produsen
sampai dengan pengecer bertanggung jawab dari Lini I yang
12
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merupakan lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik masing-masing
produsen sampai dengan Lini IV yang merupakan lokasi gudang
produsen atau distributor, dimana besaran kebutuhan pupuk di tiap
daerah selalu dikoordinasikan dengan dinas terkait. Meskipun di
pasal selanjutnya disebutkan bahwa jika terjadi kelangkaan pasokan
maka produsen wilayah terkait bertanggung jawab untuk memenuhi
kekurangan supply di tingkat petani, namun mekanisme ini terlihat
tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pelaku-pelaku usaha industri pupuk bersubsidi oligopolis dengan
beberapa produsen pupuk besar, antara lain PT. Pupuk Sriwijaya, PT.
Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Petrokimia Gresik,
dan PT. Pupuk Iskandar Muda. Dugaan adanya praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat berupa kartel pasokan mengemuka
setelah terbentuknya sebuah holding pupuk Indonesia yaitu PT.
Pusri Holding. Keberadaan holding tersebut semakin kuat setelah
pemerintah mengeluarkan regulasi pengaturan wilayah produksi
dalam Permendag No. 21 Tahun 2008
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Di
dalamnya terdapat pengaturan mengenai
pembagian wilayah distribusi pupuk
nasional yang dibagi menjadi beberapa
rayon sebagai wilayah distribusi masingmasing produsen pupuk. Dalam sistem
rayonisasi tersebut ada pembagian wilayah
distribusi kepada para BUMN pupuk
tersebut di seluruh wilayah Indonesia.
PT. Pusri diberi kewenangan menguasai
seluruh Sumatera, Jawa Tengah dan
sebagian Kalimantan bagian barat, PT.
Pupuk Kujang di seluruh Jawa Barat, PT.
Petrokimia Gresik di wilayah Jawa Timur, dan PT. Pupuk Kaltim
menguasai sisanya termasuk distribusi sampai dengan wilayah
Indonesia timur.
Regulasi mengenai tata niaga pupuk, HET, dan pembentukan
holding pupuk, sampai sekarang masih menjadi regulasi yang
disorot terkait kelangkaan pupuk. Apalagi ketika dikaitkan dengan
kelangkaan pupuk bersubsidi, terdapat beberapa permasalahan
dalam regulasi tersebut.
Pertama, dengan adanya kebijakan subsidi pupuk maka akan
terjadi disparitas harga antara pupuk yang bersubsidi dengan pupuk
non subsidi (komersial). Harga pupuk bersubsidi telah dipatok
mengikuti HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimana dengan
pupuk komersial yang harganya dilepas ke mekanisme pasar? Ternyata
yang terjadi adalah tingkat harga pasar pupuk komersial terbentuk
jauh berada di atas HET. Akibatnya, ada kecenderungan terjadinya
perembesan pupuk bersubsidi ke pupuk komersial yang terjadi dalam
bentuk penjualan pupuk bersubsidi dalam bentuk non subsidi.

kolom
HET Pupuk per kg Menurut
Permentan 29 Tahun 2008
untuk Tahun Anggaran 2008
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1.200
1.050
1.550
1.750
1.830
1.586
1.000

Kedua, kebijakan tata niaga dan rayonisasi yang
selama ini diberlakukan melalui Permendag terbukti
tidak berhasil mengatasi permasalahan kelangkaan
pasokan. Beberapa kali aturan mengenai rayonisasi
ini mengalami revisi mulai dari SK Menperindag No.
70 tahun 2003 sampai dengan yang paling baru
adalah Permendag 21 tahun 2008 intinya sama
yaitu pembagian wilayah distribusi pupuk bersubsidi
ditentukan oleh pemerintah. Melalui Permentan No.
29 Tahun 2008 telah ditetapkan kebutuhan pupuk
untuk setiap wilayah dan akan direvisi setiap tahun
untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan
di tiap tahunnya. Sebenarnya regulasi-regulasi ini
bertujuan baik, yaitu untuk memberikan jaminan bagi
petani, dari sisi harga maupun pasokan. Sementara
bagi produsen pupuk, regulasi ini menjamin kepastian
wilayah tanggung jawab. Namun karena kurangnya
koordinasi di tingkat instansi, maka kelangkaan pupuk
masih dijumpai.
Dalam Permentan No. 29 Tahun 2008 telah dipatok
kebutuhan pupuk yang wajib dipenuhi oleh produsen
pupuk di masing-masing wilayah tanggung jawabnya.
Namun demikian menurut keterangan beberapa
narasumber, Dinas sebagai perwakilan Departemen
Pertanian di daerah seringkali mengalami kekurangan
pasokan akibat permintaan yang melebihi alokasi
yang ditetapkan permentan tersebut. Alasan yang
dikemukakan oleh dinas adalah, petani menggunakan
pupuk melebihi dosis dari yang dianjurkan.

Perbandingan Harga Pupuk Urea per Kg
Menurut HET dengan Harga Pokok
Produksi (HPP) per Kg
Harga Eceran Tertinggi
PT. Pupuk Sriwijaya
PT. Pupuk Kaltim
PT. Pupuk Kujang
PT. Petrokimia Gresik

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1.200
2.100
4.052
2.443
2.168

Sumber: Departemen Pertanian

Dalam tata niaga memang sudah disebutkan,
jika ada kelangkaan maka produsen berkewajiban
memasok langsung ke pasar tanpa harus melalui lini
distribusinya. Namun insentif untuk melakukan itu
tidak ada, sehingga produsen sebagai entitas bisnis
yang berorientasi laba tentu akan berfikir untuk tetap
memasok pupuk bersubsidi. Produsen harus siap
menanggung kerugian jika tidak ada subsidi tambahan,

Gatot M. Sutejo

Pupuk Urea
Pupuk ZA
Pupuk Superphos
Pupuk NPK Phonska (15:15:15)
Pupuk NPK Pelangi (20:10:10)
Pupuk NPK Kujang (30:6:8)
Pupuk Organik

mengingat alokasi yang dipasok produsen
sudah dipenuhi.
Melihat beberapa fenomena permasalahan
di atas, diperlukan upaya untuk membenahi
struktur tata niaga pupuk bersubsidi secara
integral. Pertama, kebijakan tata niaga pupuk
telah memberikan kewenangan kepada para
BUMN pupuk yang tergabung dalam holding
untuk menguasai produksi dan distribusi
pupuk bersubsidi dalam bentuk pembagian
wilayah sehingga tercipta kondisi monopolistik
yang memberikan pelaku usaha kekuatan
pasar (market power). Kebijakan yang ada
tidak memberikan ruang kepada tumbuh dan
berkembangnya perusahaan swasta untuk
masuk ke pasar dan membantu menjaga
produksi pupuk agar tidak terjadi kelangkaan.
Pelaku usaha swasta hanya dibuka pada lini
IV yaitu pengecer. Pada kondisi monopoli
ini rawan terjadi kartel antar pelaku usaha.
Secara teori, kekuatan pasar yang ditimbulkan
keberadaan regulasi ini adalah dalam bentuk
kartel produksi/pasokan yang telah dilarang
melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
Jika dilihat dari sudut pandang persaingan
usaha, kebijakan subsidi melalui penetapan
HET memberikan distorsi pencapaian efisiensi
statis, dinamis, dan alokatif. Namun pencabutan
serta merta subsidi bukanlah merupakan solusi
yang tepat. Dari sudut pandang harga, jika tidak
ada subsidi jelas maka para produsen akan rugi
dengan penetapan HET tersebut, karena tetap
bergantung pada patokan HPP dari pemerintah.
Dari sisi tekanan persaingan, produsen tidak
memiliki insentif untuk melakukan inovasi karena
pemerintah telah menjamin penjualan produk
pupuk tersebut tanpa perlu diperjuangkan
dengan bersaing. Dari sisi alokasi, peningkatan
produksi pertanian tidak sebanding dengan
peningkatan kebutuhan akan pupuk. Hal ini
menandakan bahwa penggunaan pupuk masih
terlalu boros dan belum efisien akibat harga
pupuk yang relatif terlalu murah. n

Kebijakan yang ada
tidak memberikan
ruang kepada tumbuh
dan berkembangnya
perusahaan swasta
untuk masuk ke
pasar dan membantu
menjaga produksi
pupuk agar tidak
terjadi kelangkaan.
Pelaku usaha swasta
hanya dibuka pada
lini IV yaitu pengecer.
Pada kondisi
monopoli ini rawan
terjadi kartel antar
pelaku usaha.
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Menanti Aksi Melawan Goliath
Oleh : Endang Sulistya Rini *)

A

Gatot M. Sutejo

lkisah pemuda penggembala David melawan raja Goliath yang
tinggi besar. Terjadilan pertarungan yang tidak seimbang.
David bersenjata ketapel dan batu, Goliat bersenjata lengkap
dengan baju besinya. Singkat cerita, sang pemuda berhasil mengakhiri
pertarungan dengan kemenangan. Kisah yang sangat populer itu ada
di Injil, juga AlQuran dalam cerita Daud dan Jalut.
Tampaknya, sejarah adalah kumpulan dari serakan pola-pola
kehidupan yang berulang (recurrent pattern). Kisah pertarungan tak
berimbang antara yang kuat dan yang lemah ala David dan Goliath
tadi masih saja terjadi berabad kemudian, hingga kini. Kadang si
lemah bisa menang dengan kecerdikan atau peruntungannya, tapi
lebih sering si kuat muncul sebagai pemenang.
Celakanya, saat ini pertarungan atau persaingan sebagai salah
satu variannya yang tak berimbang itu banyak sekali dijumpai di
sekitar kita. Dengan beragam bentuk tentunya, baik di bidang politik,
ekonom, sosial budaya, dan ranah yang lain. Potret yang sering
terlihat dari fenomena itu
adalah kekalahan pihak
yang lemah.
Nah, bicara soal
persaingan yang tidak
berimbang, fenomena
David dan Goliath tadi
rasanya tak berlebihan
jika digunakan untuk
menggambarkan
fenomena ritel modern
versus ritel kecil/tradisional
saat ini. Dengan segala kekuatannya mencakup permodalan,
jaringan, dan posisi tawar yang lebih kuat, ritel modern bak Goliath
saja, yang siap melumatkan David —ritel tradisional.
Kecenderungan tampaknya menunjukkan bahwa ritel modern
pelan-pelan mendesak ritel tradisional. Dengan kekuatan yang jauh
di atas ritel tradisional, ritel modern bisa memberikan beragam nilai
lebih seperti harga lebih murah, opsi penukaran atau pembelian
kembali, dan faktor pendukung seperti lokasi strategis, dan pelayanan
prima. Ritel tradisional tak bisa memberikan itu karena memang tak
cukup kuat. Sebab itu, pelaku tradisional pun terancam bisa tersingkir,
bahkan mati, atau setidaknya terhambat pertumbuhannya.
Benarkah demikian? Data lembaga survey AC Nielsen
menunjukkan bahwa selama tahun 2005 - 2006 ritel modern tumbuh
16 persen dari 6650 outlet menjadi 7713 outlet (Jawa Pos, 13 Maret
2008). Sementara dalam periode yang sama ritel tradisional hanya
tumbuh dua persen 1.745.589 toko menjadi 1.787.897 toko.
Fenomena ekstrem terdesaknya ritel tradisional bisa dilihat dari
kasus di Jakarta sebagai contoh. Data Asosiasi Pedagang Pasar
Indonesia (APPSI) seperti dikutip dalam artikel Savio Werma Subun
dan Ratri Kustanti (2007) menunjukkan penurunan ritel tradisional.
Menurut data itu, pedagang pasar tradisional di Jakarta turun dari 96
ribu pedagang menjadi 76 ribu pedagang. Setiap tahunnya tercatat
400 unit toko tradisional tutup.
14
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Kecenderungan ini sebenarnya tidak mengherankan. Seperti
disebut di atas, ritel modern bisa memberikan nilai lebih sehingga
konsumen pun berpaling. Studi AC Nielsen (2005) mencatat bahwa
rasio keinginan masyarakat berbelanja di pasar tradisional turun
dari 65 persen di tahun 1999 menjadi 53 persen di tahun 2004.
Sebaliknya, dalam kurun waktu yang sama rasio berbelanja di ritel
modern meningkat dari 35 persen menjadi 47 persen.
Pergeseran budaya belanja tersebut tak lepas dari penetrasi ritel
modern yang menawarkan kelebihan-kelebihannya ke lingkup pasar
yang lebih kecil. Penetrasi pasar ritel modern itu dapat dilihat dari
tumbuhnya minimarket (convenience store) di kota-kota kecil atau
daerah pinggiran. Tak usah jauh-jauh, saat ini di Jakarta saja sebagai
contoh, mudah sekali menemukan minimarket di jalan-jalan kecil
yang merupakan sub jalan utama perkotaan. Lokasi itu di tengahtengah perkampungan yang dulunya pasar ritel tradisional. Akibatnya
catchment area ritel tradisonal pun semakin berkurang.
Melihat kecenderungan
seperti itu, pertanyaannya
sekarang adalah apakah
persaingan antar ritel
modern dan ritel tradisional
akan dibebaskan saja
mengikuti mekanisme
pasar? Atau perlukah
ritel tradisional dilindungi
pemerintah melalui proteksi
dengan kebijakan-kebijakan
pembatasan ritel modern?
Penulis berpendapat, sikap membiarkan persaingan antara ritel
modern dan tradisional mengikuti mekanisme pasar sebebasbebasnya bukanlah pilihan yang bijak. Jika itu yang dipilih, kematian
ritel-riel kecil tingal menunggu waktu saja. Mungkin yang tersisa
tinggal pedagang-pedagang asongan di jalan.
Pertimbangan ritel tradisional perlu dilindungi antara lain
melihat kontribusinya terhadap perekonomian. Ritel tradisional jelas
menyerap banyak tenaga kerja lokal sekaligus menyerap barangbarang (final goods) dari produk lokal. Di era krisis dimana potensi
peningkatan pengangguran mengancam, penyerapan tenaga kerja
di sektor ritel tentu sangat bermanfaat untuk mencegah gejolak.
Pada intinya, peran ritel tradisional dalam perekonomian domestik
sangat besar.
Pertimbangan lain mungkin terkesan klise, yakni romantisme
dan nasionalisme. Suatu pasar tradisional adalah jejak kebudayaan
era sebelumnya. Matinya satu pasar adalah sebuah keterputusan
terhadap satu titik proses pembangunan dalam segala hal khususnya
perekonomian.
Adapun soal nasionalisme, seperti diketahui, ritel tradisional
merupakan aset lokal. Adapun ritel modern terutama yang besarbesar adalah perwujudan ekspansi dari pihak asing. Sekedar contoh,
satu brand ritel modern yang penetrasi pasarnya masuk ke pinggiranpinggiran juga telah diakuisisi oleh raksasa ritel asing yang merupakan
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pemain besar tingkat global. Bicara konteks ini,
apakah salah jika menghindari potensi menjadi
tamu di rumah sendiri?
Atas pertimbangan tersebut antara lain,
pemerintah seyogyanya konsisten melindungi
ritel-ritel tradisional yang pada umumnya
pengusaha skala kecil. Keberpihakan ini kesan
awalnya kurang sesuai dengan semangat
persaingan yang fair. Namun jika ditelusuri lebih
dalam lagi, langkah keberpihakan semacam itu
sudah wajar dan fair. Pemerintah di suatu negara
tidak tabu melakukannya. Intervensi pemerintah
menjadi keniscayaan jika suatu persaingan
berpotensi mengikuti mekanisme pasar yang liar
dan merugikan masyarakat.
Penelusurannya demikian. Persaingan
antar ritel modern dan tradisional pada titik ini
memang sudah kurang fair. Ibaratnya lomba
lari, titik start antar pemain sudah tidak sama.
Dengan kelebihan-kelebihannya, ritel modern
sudah jauh di depan. Jika lomba diteruskan
maka pemain kecil yang sudah jauh tertinggal
jelas menjadi pihak yang kalah. Fenomena
persaingan seperti ini sebenarnya sedikit banyak
merepresentasikan konstalasi perekonomian
dunia. Negara-negara maju di utara menawarkan
liberalisasi perdagangan sebagai salah satu
produk derivartif globalisasi. Jelas negaranegara berkembang di belahan selatan gagap
karena merasa tidak dalam posisi kesiapan
yang sama. Kasus persaingan ritel modern dan
tradisonal bisa menjadi contoh kasus peta global
tersebut, terutama dalam kasus penetrasi ritel
modern yang merupakan kepanjangan tangan
perusahaan trans-nasional.

Membatasi Gerak Si Kuat
Untungnya pemerintah mengambil pilihan
untuk mengayomi peritel-peritel kecil. Untuk itu
telah diterbitkan Peraturan Presiden nomor 112
tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
Untuk pelaksanaannya, menyusul diterbitkan
Peraturan Menteri Perdagangan nomor 53 tahun
2008 tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko Modern.
Aturan-aturan itu bertujuan meningkatkan
daya saing peritel tradisional. Selain itu juga
menjamin keadilan dan hubungan yang fair
antara pemasok dengan ritel modern. Sebab
itu, aturannya tak hanya mencakup lokasi
pendirian ritel yang harus sesuai rencana tata
ruang daerah, tetapi juga trading term seperti
soal rabat dan biaya administrasi yang dikenakan
peritel terhadap pemasok.
Tak pelak, aturan ini memancing kritik dan
protes dari peritel modern sebagai pihak yang
terbatasi. Nota keberatan yang diajukan antara
lain berisi anggapan bahwa aturan-aturan
tersebut, terutama soal trading term, kurang

memperhatikan asas kebebasan berkontrak dan
tidak pro pasar.
Tetapi, the show must go on. Wasit persaingan
usaha di Indonesia yakni Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) pun sudah memberikan
lampu hijau untuk pelaksanaan aturan soal ritel
itu. Aturan tersebut dinilai dapat membatasi
penyalahgunaan kekuatan pasar ritel modern
yang berpotensi melanggar persaingan sehat
seperti diatur dalam Undang-undang nomor 5
tahun 999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jangan Terlena
Proteksi dalam dunia usaha kadang
meninabobokan. Ketiadaan kompetisi membuat
incumbent, pemain tunggal, atau pihak yang
diuntungkan sistem tak bisa maju pesat karena
jalan seenaknya. Sudah banyak contoh yang
menegaskan kecenderungan tersebut. Perbaikan
baru terjadi setelah terusik kemunculan pemainpemain baru. Hal itu juga yang perlu disadari
pelaku ritel kecil tradisional dalam konteks
persaingan dengan peritel modern. Sudah
cukuplah kebijakan pemerintah membatasi
gerak ritel-ritel modern tersebut sebagai upaya
menyamakan posisi bersaing.
Sebaiknya, maraknya ritel modern dewasa
ini disikapi sebagai semacam cubitan untuk
membangunkan dari tidur. Memang sekarang era
demikian, harus bersaing dan tak bisa mengandalkan
pertolongan otoritas semata. Gelombang pasar dan
liberalisasi tak dapat dibendung sepenuhnya. Hanya
yang terbaik yang akan bertahan.
Untuk itu, yang perlu dikaji lagi adalah kenapa
ritel-ritel modern selama ini bisa lebih unggul?
Kenapa konsumen berpaling? Selain soal kelebihan
yang tidak terjangkau, ada banyak nilai lebih ritel
modern yang bisa diadopsi peritel tradisional.
Aspek-aspek semacam kenyamanan berbelanja,
keramahan, kualitas layanan, kepastian —yang
sudah jadi standar ritel modern— sebenarnya bisa
ditawarkan juga oleh peritel tradisional. Bagaimana
konsumen akan tertarik jika lokasi pasar becek,
tidak nyaman, dan layanan kurang? Kajian-kajian
sekaligus langkah perbaikan tersebut mendesak
dilakukan sembari mengawal peraturan yang
mendorong persaingan sebanding antar ritel.
Pada akhirnya dalam suasana persaingan
yang ketat dewasa ini, memang ada tuntutan
bekerja keras. Soalnya tinggal pilihan saja,
mau tetap bertahan atau tergilas. Jika ingin
tetap hidup, harus kreatif dan berpeluh untuk
menghadapi persaingan yang makin sengit.
Upaya-upaya berusaha itu tidak akan merugikan.
Setidaknya menjadi pembelajaran untuk sebuah
pengembangan. Jika berhasil maka keuntungan
dan kemenanganlah yang akan diperoleh.
Seperti David yang kemudian diangkat menjadi
raja setelah mengalahkan Goliath. n

Penulis berpendapat,
sikap membiarkan
persaingan antara ritel
modern dan tradisional
mengikuti mekanisme
pasar sebebas-bebasnya
bukanlah pilihan yang
bijak. Jika itu yang dipilih,
kematian ritel-riel kecil
tingal menunggu waktu
saja. Mungkin yang
tersisa tinggal pedagangpedagang asongan di
jalan.

Dr. Endang Sulistya Rini, DE, MSi.
Dosen Program Sarjana & Pascasarjana
Fakultas Ekonomi
Universitas Sumatera Utara
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Persaingan Sehat
dalam Tender Pemerintah
disarikan dari OECD: Guidelines for Fighting
Bid Rigging in Public Procurement
Oleh : Alia Saputri *)

Kolusi tender (bid rigging) merupakan pelanggaran hukum di seluruh
negara anggota OECD. Tindak kolusi ini dapat diinvestigasi dan dikenakan
sangsi di bawah hukum persaingan. Pada beberapa negara, kolusi tender
bahkan merupakan tindakan kriminal. Untuk itu, OECD melalui OECD
Competition Committee memandang perlunya dikeluarkan sebuah
panduan (guidelines) yang dapat membantu para panitia tender untuk
mendeteksi terjadinya kolusi dalam proses tender yang mereka tangani.

K

olusi tender terjadi saat para pelaku
usaha yang diharapkan dapat bersaing
secara sehat justru melakukan
persekongkolan rahasia untuk memperoleh
keuntungan lebih dari proses tender melalui
harga penawaran yang lebih tinggi. Kolusi
tender berpotensi merugikan perekonomian
negara, terutama bila kolusi tersebut terjadi
pada proyek pengadaan pemerintah (public
procurement). Di Indonesia, sebagaimana di
banyak negara OECD lainnya, belanja negara
instansi pemerintah sebagian besar harus
dilakukan melalui proses tender, dan seringkali
proyek ini adalah proyek yang melibatkan
kepentingan masyarakat luas. Konspirasi dalam
tender akan membuat pemerintah selaku
purchaser (baik pemerintah daerah ataupun
pemerintah pusat) mengeluarkan biaya/sumber
daya lebih, merugikan rakyat selaku pembayar
pajak, menghilangkan budaya persaingan sehat
dan menggerogoti keuntungan pasar karena
tidak adanya persaingan.
Ada berbagai macam bentuk kolusi tender,
namun tujuan utama kolusi selalu sama yaitu
untuk meningkatkan harga penawaran
pemenang tender. Kolusi ini membuat pihak
purchaser tidak bisa memperoleh barang/jasa
di harga yang termurah. Para pelaku kolusi
biasanya mengatur pembagian keuntungan
yang didapatkan oleh pemenang tender yang
mereka sokong. Namun demikian, bentuk
16
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dan teknik kolusi yang digunakan para pelaku
usaha umumnya memiliki pola tertentu yang
dapat memudahkan panitia tender untuk
mendeteksi dan menanggulanginya.
Bentuk-bentuk tersebut antara lain:
(i) cover bidding atau tender simbolis,
merupakan skema kolusi tender terpopuler
dimana para pelaku usaha bersekongkol
untuk memenangkan satu pelaku usaha
tertentu, dengan cara memasukkan penawaran
yang lebih tinggi atau secara sengaja tidak
memenuhi syarat yang ditetapkan panitia;
(ii) bid suppression, dimana para pelaku
usaha yang bersekongkol bersedia mencabut
penawaran mereka atau mengulang proses
tender dalam upaya memenangkan satu pelaku
usaha tertentu; (iii) bid rotation, dimana para
pelaku usaha bersekongkol dalam jangka
waktu tertentu yang memungkinkan mereka
dapat secara bergantian menjadi pemenang
di berbagai tender yang mereka ikuti; dan
(iv) market allocation, dimana para pelaku
usaha membagi pasar dan sepakat untuk tidak
bersaing di satu pangsa pasar atau satu area
geografis tertentu.
Walaupun kolusi tender dapat terjadi di
sektor ekonomi apapun, namun kolusi sering
terjadi pada beberapa sektor industri dan
produk yang memiliki karakteristik tertentu;
antara lain pada produk yang tidak dijual oleh
banyak perusahaan, produk yang bersifat

identikal (mirip) atau produk yang bersifat
stagnan (tanpa inovasi). Kolusi tender juga
berpotensi terjadi pada industri yang memiliki
entry-level rendah atau pada industri dengan
kondisi pasar yang stabil. Keberadaan asosiasi
industri atau asosiasi bisnis juga ditengarai
menjadi ajang pelaku usaha untuk bertemu
dan melakukan kolusi.

Tender Guidelines
Pada negara-negara anggota OECD, nilai
tender pengadaan barang/jasa oleh pemerintah
mencapai angka 15% dari GDP (Gross
Domestic Product atau produksi total ekonomi
sebuah negara). Hal ini menunjukkan bahwa
kolusi tender menjadi ancaman serius bagi
efisiensi dan efektifitas perekonomian negara
bersangkutan. Berdasarkan kondisi ini, OECD
mengembangkan sebuah panduan (guidelines)
untuk merancang sebuah sistem tender yang
dapat mengurangi resiko terjadinya kolusi
tender dan menjamin terjadinya persaingan
yang sehat dalam proses tender.
Dalam panduan tersebut, OECD
menjabarkan beberapa langkah yang
dapat diadopsi oleh panitia tender dalam
menyelenggarakan sebuah tender. Pertama
adalah mengumpulkan segala informasi terkait
dengan proses tender yang akan diadakan.
Informasi yang diperlukan antara lain adalah
karakteristik pasar, ketersediaan barang/jasa di
pasar berikut fluktuasi perubahan harganya,
siapa saja supplier potensial berikut produk
dan harga yang mereka tawarkan, serta
mempelajari tender sejenis yang pernah
dilakukan sebelumnya. Langkah kedua adalah
merancang proses tender sedemikian rupa
untuk memaksimalkan kemampuan bersaing
para peserta tender. Hal ini bisa dilakukan
bila panitia tender berkomitmen untuk
menghilangkan segala persyaratan yang bisa
membatasi keikutsertaan peserta serta memberi
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Tender Checklist
Perjanjian dalam kolusi tender seringkali
sulit terdeteksi karena dilakukan secara rahasia.
Untuk itu, panitia tender diharapkan dapat tetap
waspada selama proses tender berlangsung.
OECD merilis beberapa daftar (checklist) yang
dapat dijadikan acuan bagi panitia tender dalam
memantau proses tender.
Langkah pertama adalah memperhatikan
adanya tanda-tanda atau pola-pola yang
mencurigakan mulai dari saat para pelaku
usaha memasukkan penawaran. Panitia harus
jeli dalam melihat hal-hal yang dirasa ganjil,
untuk itu panitia perlu mempelajari sejarah
dan latar belakang para pelaku usaha yang
menjadi peserta.

om

Hal yang diperiksa adalah berapa kali
pelaku usaha pernah mengikuti tender, berapa
kali dia menang, di daerah mana dia menang,
pernahkan dia memberikan subkontrak bagi
pelaku usaha lain, dll. Selanjutnya panitia
tender juga perlu memperhatikan adanya
tanda-tanda yang mencurigakan dari seluruh
dokumen penawaran yang diterima. Secara
seksama panitia harus membandingkan tiap
dokumen penawaran antar perusahaan untuk
mencari bukti adanya dugaan kolusi, seperti
adanya kesalahan penulisan yang sama atau
bentuk tulisan tangan yang serupa. Dalam
kolusi tender, seringkali dokumen penawaran
dibuat oleh orang yang sama, atau dibuat
secara bersama-sama. Langkah ketiga adalah
memperhatikan adanya tanda-tanda atau pola-

school-clipart.c

kesempatan peserta untuk dapat bersaing
secara sehat, sebagai contoh menetapkan waktu
pelaksanaan tender yang tidak terlalu lama serta
memberi kesempatan bagi sebanyak mungkin
pelaku usaha untuk berpartisipasi. Langkah
ketiga adalah mendefinisikan segala macam
spesifikasi secara jelas untuk menghindari
penafsiran yang keliru. Spesifikasi harus disusun
secara detail agar tidak bias, jelas, lengkap dan
tidak diskriminatif.
Langkah berikutnya dalam OECD Tender
Guideline adalah merancang proses tender
yang dapat meminimalkan terjadinya kontak
komunikasi antar peserta tender. Panitia tender
harus waspada terhadap berbagai faktor yang
dapat memicu terjadinya kolusi, karena itu
transparansi menjadi hal mutlak yang harus
dilakukan. Segala informasi harus dilakukan
melalui media yang legal dan bersifat satu
arah dari satu sumber panitia. Selanjutnya,
panitia tender perlu mencermati setiap kriteria
seleksi, evaluasi dan penetapan pemenang yang
diterapkan, karena hal tersebut akan berimbas
pada efektifitas kompetisi dalam proses tender.
Panitia harus bisa menilai secara adil setiap
spesifikasi yang ditawarkan peserta, mulai
dari kualitas produk hingga layanan purnajual,
sehingga tidak semata memberi penilaian
dari harga yang ditawarkan. Langkah terakhir
yang ditawarkan oleh OECD adalah memberi
pemahaman kepada seluruh panitia tender
tentang resiko dan bahaya kolusi dalam proses
tender. Panitia perlu mendapatkan pelatihan
untuk meningkatkan pemahaman akan isu
persaingan di tender/pengadaan publik. Upaya
mengantisipasi terjadinya kolusi tender dapat
dilakukan dengan mempelajari informasi tendertender terdahulu, melakukan monitor terhadap
tender-tender lain yang tengah berjalan, atau
melakukan analisa data dokumen penawaran.
Sebagai penutup, OECD menyarankan perlunya
panitia tender membina hubungan kerjasama
dengan lembaga persaingan bila muncul
dugaan terjadinya kolusi tender.

pola yang mencurigakan berkaitan dengan
harga. Untuk mengelabui panitia, para pelaku
usaha yang bersekongkol seringkali memberikan
harga penawaran lebih tinggi atau lebih rendah
10% dari yang lain karena selisih harga yang
terlalu besar dapat memicu kecurigaan. Untuk
mengantisipasinya, panitia harus meneliti
dengan seksama skema biaya yang ditawarkan
oleh masing-masing peserta.
Langkah keempat yang ditawarkan
OECD adalah agar panitia tender dapat
memperhatikan adanya per nyataan/
statement yang mencurigakan dari peserta
tender selama proses tender berlangsung.
Pernyataan ini secara langsung atau tidak,
dapat mengindikasikan apakah telah terjadi
perjanjian atau koordinasi harga diantara
peserta. Contohnya, pernyataan peserta
bahwa area tertentu dimiliki oleh pelaku
usaha tertentu (mengindikasikan dugaan
adanya pembagian wilayah) atau adanya
perubahan harga penawaran karena pelaku
usaha mengacu kepada standard market
prices (mengindikasikan dugaan adanya
persekongkolan harga).
Pada langkah kelima, panitia tender

perlu memperhatikan adanya perilaku yang
mencurigakan dari peserta tender selama proses
tender berlangsung. Misalnya bila peserta
tender mencari kesempatan untuk melakukan
meeting atau melakukan kegiatan bersama
dengan peserta lain, atau bila peserta tender
memasukkan dokumen penawaran miliknya
sendiri dan milik peserta lain. Panitia juga
perlu mendeteksi adanya tanda-tanda terjadi
kolusi tender. Walaupun sebelumnya telah
dijelaskan tanda-tanda terjadinya kolusi melalui
pernyataan atau perilaku yang mencurigakan
dari peserta tender, hal ini tidak dapat semata
dijadikan bukti bahwa sebuah kolusi tender
benar-benar telah terjadi. Bila dalam tender telah
muncul pola-pola yang mencurigakan, panitia
tender perlu melakukan investigasi lanjutan
untuk membuktikan kebenaran terjadinya
kolusi tender. Panitia perlu mengumpulkan
beberapa bukti yang benar-benar kuat sebelum
mengambil tindakan.
Langkah terkahir yang harus dilakukan
panitia tender adalah menetapkan prosedur yang
harus dilakukan bila kolusi tender benar-benar
terjadi. Prosedur diterapkan untuk membuka
kedok dan menghentikan kolusi tersebut. Panitia
harus menyimpan semua dokumen terkait,
mencatat secara detail setiap perilaku dan
tindakan yang digunakan sebagai bukti lengkap
dengan tanggal, waktu dan orang-orang yang
terlibat di dalamnya. Selanjutnya panitia dapat
bekerjasama dengan lembaga persaingan untuk
melakukan tindakan hukum.

Aplikasi di Sistem Tender Indonesia
Pada tahun 2008, kasus persekongkolan
dan kolusi tender mendominasi perkara yang
ditangani oleh KPPU sebagai otoritas lembaga
penegak hukum persaingan di Indonesia,
yaitu sebesar 79%. Hal ini menunjukkan
bahwa sistem tender yang ada saat ini masih
rentan dengan praktek pelanggaran terhadap
hukum persaingan. Karena itu keberadaan
guideline dan checklist OECD ini sedianya
dapat dikembangkan dan diusulkan untuk
dapat diterapkan pada sistem pengadaan
barang/jasa (tender) di Indonesia. n

Alia Saputri, SIP
Staf Subdirektorat Kerjasama Kelembagaan
Direktorat Komunikasi KPPU
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Kebijakan Pemerintah Sebagai Fokus KPPU
Langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang kerap menyoroti
kebijakan pemerintah kini semakin dipertajam. Analisis-analisis KPPU dinilai
menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk semakin menumbuhkan nilainilai persaingan sehat. Hanya saja, informasi yang tidak merata mengenai
isu persaingan sehat tersebut cenderung menimbulkan singgungan terhadap
regulasi lain selain ketentuan dalam UU No.5/1999. Sehingga, tantangan bagi
KPPU adalah bagaimana lembaga pengawas persaingan ini berperan dalam
permasalahan persaingan usaha yang terkait dengan kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, dinamika perkembangan dalam sektor industri yang strategis tentu
sangat menarik dikaji berdasarkan persepsi persaingan usaha.

U

ntuk memetakan apa saja kebijakan
pemerintah yang telah disoroti oleh
KPPU, maka pertama, dilakukan
diskusi dengan pihak-pihak terkait ber
dasarkan porsi permasalahan pada sektor
tertentu. Selanjutnya, disusun analisis ber
dasarkan struktur industri, pola distribusi dan
kondisi aktual implementasi kebijakan. Saat ini,
terdapat sejumlah kebijakan pemerintah yang
telah dianalisis, yaitu tentang distribusi LPG,
kebijakan zonasi dan trading term, distribusi
bahan bakar minyak dan gas bumi (bbm),
industri pupuk dan pengelolaan menara bersama.
Penjelasan mengenai analisis kebijakan tersebut
disampaikan secara reguler dalam forum jurnalis
setiap hari Kamis (Kamisan KPPU).

Distribusi LPG
Berdasarkan analisis KPPU, terjadinya
kelangkaan terhadap ketersediaan LPG di
pasaran disusul dengan mahalnya harga
jenis LPG non PSO di tingkat konsumen.
Isu kelangkaan muncul setelah Pertamina
melakukan koreksi dengan menaikan harga LPG
non PSO (12 kg) pada pertengahan tahun 2008.
Di sisi lain, penetapan harga terjadi karena kedua
jenis LPG telah terdapat ketentuan bahwa harga
LPG PSO ditetapkan oleh pemerintah dan LPG
Non PSO oleh Pertamina.
Pada prinsipnya, peluang usaha untuk
industri LPG Non PSO masih sangat terbuka
bagi pelaku usaha swasta. Apalagi hal
tersebut dimungkinkan sesuai kebijakan
pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah (PP)
No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha
Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang pada Pasal
51 menyebutkan bahwa:
”(1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha
Niaga yang melaksanakan kegiatan niaga LPG
wajib memiliki atau menguasai fasilitas dan
sarana penyimpanan dan pengisian tabung LPG
18
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(bottling plant). (2) Badan Usaha pemegang Izin
Usaha Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) wajib mempunyai dan menggunakan merek
dagang tertentu. (3) Badan Usaha pemegang
Izin Usaha Niaga bertanggung jawab atas
standar dan mutu LPG, tabung LPG.”
Hanya saja industri LPG menjadi tidak
menarik bagi investor karena mereka menilai
bahwa harga jual LPG yang masih di bawah
harga keekonomian.
Untuk mendalami dampak kebijakan
pemerintah di sektor LPG, KPPU mencermati
tiga kebijakan pemerintah untuk industri LPG
PSO. Tiga kebijakan tersebut adalah:
a. Peraturan Presiden (Perpres) No. 104 Tahun
2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian
dan Penetapan Harga LPG PSO.
b. Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.
21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Penyediaan dan Pendistribusian LPG PSO.
c. Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No.
1661 Tahun 2008 tentang Harga Patokan LPG
PSO Tahun Anggaran 2008 adalah Kepmen
yang mengatu harga patokan LPG PSO.
Berdasarkan evaluasi dampak kebijakan,
KPPU menyampaikan rekomendasi utama
terkait sektor industri LPG, agar industri ini

pun dapat mengadopsi nilai-nilai persaingan
sehat, yaitu:
1. Perlunya grand strategy perencanaan yang
tepat dari pemerintah terkait dengan program
konversi energi dan konsekuensinya.
Dalam hal ini, seolah-olah LPG bukan lagi
merupakan komoditas yang dibebaskan
ke pasar baik untuk LPG PSO dan Non
PSO, sehingga dengan menahan laju harga
untuk LPG Non PSO, pemerintah juga perlu
konsekuen siap mensubsidi Pertamina selaku
pelaku usaha murni. Apabila pemerintah telah
mengambil alih peran penetapan harga, maka
pemerintah perlu memikirkan bahwa tidak
akan terjadi pesaing baru dalam industri LPG.
2. Perlunya pengawasan yang ketat dalam
pendistribusian LPG sampai ke tingkat
konsumen.
Dengan demikian, maka Pemerintah harus
menjamin distribusi berjalan lancar sehingga
dapat menjamin ketersediaan pasokan LPG
bagi konsumen akhir serta jaminan harga
jual LPG di titik konsumen yang wajar.
3. Perlunya penetapan formula harga jual LPG
seperti halnya untuk komoditi LPG PSO.
Berdasarkan penetapan formula tersebut
maka proses penetapan harga akan menjadi
transparan. Penetapan formula ini juga
akan melindungi konsumen jika terjadi
eksploitasi produsen dalam menetapkan
excessive pricing. Formula ini baik untuk
diterapkan khususnya pada produk-produk
yang menyangkut hajat hidup orang banyak
sehingga setiap kenaikan harganya akan
jelas dan transparan sebab-sebabnya.
4. Pemerintah perlu memikirkan bentuk
konversi energi yang dapat dipenuhi.
Saat ini, sesuai dengan data kecenderungan
impor yang terus meningkat, pemerintah
perlu memikirkan bentuk konversi energi
yang sumber supply-nya secara full terpenuhi
di dalam negeri. Apabila LPG dianggap
pemerintah sebagai energi alternatif terbaik,
maka perlu adanya langkah-langkah agar
tidak terjadi ketergantungan impor, dan
perbaikan masalah infrastruktur agar
menjamin supply LPG. Atau benar-benar
mencari alternatif konversi energi lainnya
seperti city gas yang didukung oleh pasokan
gas alam domestik yang berlimpah.
5. Perlunya harmonisasi dengan Menteri
ESDM terkait dengan beberapa kebijakan
yang dapat menimbulkan entry barrier bagi
pelaku usaha di industri LPG.
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6. Perlu adanya monitoring terhadap potensi
perilaku anti persaingan dari Pertamina
selaku pelaku utama dalam industri LPG.
7. Hal ini dilakukan untuk meminimasi
kelangkaan di tingkat distribusi.

Kebijakan Zonasi dan Trading Term
KPPU mencermati bahwa pada dasarnya
terdapat dua permasalahan utama dalam
industri ritel Indonesia, yaitu permasalahan ritel
besar/modern versus ritel kecil/tradisional dan
permasalahan pemasok versus peritel modern.
Hasil kajian KPPU menunjukkan bahwa akar
permasalahan terletak pada hadirnya kekuatan
pasar (market power) dari ritel besar/modern.
Jika pada kondisi ritel modern versus ritel
tradisional yang terjadi adalah pertumbuhan ritel
tradisional dari tahun ke tahun cenderung tidak
mengalami peningkatan yg signifikan, sementara
pertumbuhan ritel modern terus mengalami
peningkatan, maka permasalahan pemasok
versus ritel modern lebih kepada pemberlakuan
persyaratan perdagangan (trading term) yang
semakin memberatkan pemasok. Permasalahan
dalam industri ritel tersebut lebih merupakan
persaingan tidak sebanding daripada persaingan
usaha tidak sehat sebagaimana didefinisikan
dalam UU No.5/1999.
Analisis KPPU menunjukkan bahwa terdapat
dua kebijakan yang memiliki posisi sangat
penting untuk menyelesaikan permasalahan
dalam industri ritel yaitu Kebijakan Zonasi dan
Pembatasan jenis dan besaran Trading Term.
Kebijakan Zonasi merupakan sebuah bagian dari
blueprint industri ritel yang telah memperhatikan
analisis dampak sosial dan budaya akibat
kehadiran ritel modern. (pasal 13 Perpres
112/2007 dan pasal 3 Permendag 53/2008).
Upaya lain yang juga dapat dilakukan adalah
dengan membatasi jenis dan besaran trading
term yang diberlakukan. Hanya saja, terkait
dengan ungkapan kebebasan berkontrak,
maka harus diingat bahwa Indonesia bukanlah
penganut pasar bebas yang sebebas-bebasnya,
Pemerintah dapat melakukan intervensi apabila
melihat mekanisme pasar justru bergerak liar dan
merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Distribusi BBM
Sejak diterbitkannya UU No. 22/2001
tentang Minyak dan Gas Bumi (migas), maka
dalam implementasinya, industri migas kemudian
mengalami transisi paradigma lama ke paradigma
baru, dimana peran regulator dan pelaku
usaha yang semula menjadi satu dijadikan
terpisah. Terjadinya transisi paradigma tersebut
telah diantisipasi oleh KPPU. Tahun lalu, telah
diidentifikasi sejumlah potensi masalah akibat
transisi paradigma tersebut. Diantaranya adalah
belum tegasnya mekanisme persaingan yang
diberlakukan dalam industri hilir migas.

Terkait dengan distribusi BBM PSO, terdapat
dua permasalahan yang dicermati oleh KPPU,
yaitu penurunan harga BBM dan kelangkaan
BBM yang ditengarai telah terjadi di sejumlah
daerah. Secara hitung-hitungan ekonomi,
maka seharusnya penurunan harga BBM
tersebut akan memiliki multiplier effect dalam
catatan pertumbuhan ekonomi. Multiplier
effect itu diantaranya adalah peningkatan
daya beli dan angka konsumsi masyarakat
serta penurunan tarif moda transportasi yang
menggunakan BBM tersebut.
Pada sisi lain, penurunan harga BBM bukanlah
merupakan dampak dari pembukaan pasar hilir
migas sampai saat ini. Hal ini disebabkan masih
belum jelasnya arah pembukaan pasar tersebut.
Artinya, 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).
Sebenarnya, banyak upaya yang harus dibenahi
oleh pemerintah dalam menggolkan suatu titik
temu pada regulasi yang baru. Jika kenyataannya,
masih banyak isu yang harus dipertegas kembali
oleh pemerintah seperti mekanisme penetapan
harga, cakupan pengertian bahan bakar minyak
yang ditetapkan pemerintah, dan isu lain yang
bersinggungan dengan persaingan sehat,
maka implementasi regulasi tersebut tidak akan
mencapai tujuan yang ideal.
Substansi UU No.5/1999 yang memuat
nilai-nilai persaingan sehat kerap terlupa
dalam penetapan kebijakan pemerintah. Untuk
itu, KPPU menekankan bahwa pelaksanaan
distribusi BBM PSO harus dicermati lagi agar
tidak menyebabkan benang permasalahan
lainnya semisal kelangkaan ketersediaan BBM
dan juga perlu diselaraskan untuk implementasi
UU No.5/1999 secara lebih efektif nantinya.
KPPU juga menilai bahwa kebijakan dalam
BBM PSO pada prinsipnya menitikberatkan
pada distribusi dan cadangan nasional BBM PSO
keseluruh NKRI. Sehingga dalam hal ini Pertamina
selaku incumbent dan memiliki infrastruktur
terbesar di Indonesia tentu memiliki keuntungan
yang tidak dapat disaingi pelaku usaha baru.
Kecenderungan ini menyebabkan sampai saat ini
Pemerintah belum berani membuka pasar BBM
subsidi pada pelaku usaha swasta.

Meskipun demikian, KPPU juga mencatat
bahwa BPH Migas sedang membuat aturan
main mengenai tender distribusi BBM PSO
pada wilayah yang cukup keekonomisannya.
Akan tetapi sampai saat ini BPH Migas belum
juga mengeluarkan aturan tersebut. Untuk itu,
substansi yang mengikat antar distribusi BBM
PSO dan persaingan sehat perlu ditindaklanjuti
bersama oleh KPPU dengan BPH Migas selaku
regulator hilir migas terutama dalam isu yang
menyangkut permasalahan persaingan usaha.

Industri Pupuk
KPPU telah melakukan analisis awal
tentang permasalahan yang terjadi pada
industri pupuk, dan sejumlah indikasi yang
menunjukkan terjadinya persaingan tidak
sehat adalah terkait pada pasal-pasal dalam
UU No.5/1999, yaitu pasal 9, 11 dan 19.
Penjelasannya adalah sebagai berikut.
Pasal 9 UU No.5/1999, memuat ketentuan
Pembagian wilayah. Pada kondisi aktual
industri pupuk saat ini, maka meskipun
secara nasional wilayah telah ditetapkan
oleh pemerintah, namun hal ini menciptakan
praktek monopoli bagi pelaku usaha (diduga
kerjasama distributor dan produsen) untuk
menahan pupuk atau menyalurkan pupuk tidak
sesuai peruntukkannya sehingga menimbulkan
kelangkaan yang pada akhirnya harga-harga
melampaui HET (harga eceran tertinggi) yang
memberikan keuntungan berlebih.
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Dugaan adanya praktek kartel diantara
produsen pupuk dapat dirujuk dari pasal 11 UU
No.5/1999, yaitu tentang kartel. Keberadaan
produsen pupuk dalam satu holding diakui
salah satu produsen menyebabkan meniadakan
persaingan diantara produsen pupuk khususnya
pupuk non subsidi. Mereka hanya akan
menghadapi secara bersama-sama apabila ada
pupuk impor. Harga input (dalam hal ini gas
yang berbeda-beda) seharusnya merupakan
keuntungan salah satu produsen pupuk untuk
bersaingan namun kenyataannya sangat jarang
terdapat pupuk non subsidi dari berbagai
produsen pupuk di wilayah tertentu.
Indikasi lainnya adalah dugaan praktek
penguasaan pasar (Pasal 19 UU No.5/1999)
yaitu dalam bentuk diskriminasi. Meskipun
pemerintah telah menetapkan syarat-syarat
untuk menjadi distributor, namun produsen
tetap diberi kewenangan menetapkan syaratsyarat tambahan. Persyaratan tambahan dari
produsen inilah yang berpotensi menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat seperti persyaratan
bank garansi yang tidak rasional, penolakan
menjadi distributor diwilayah tertentu dengan
alasan keuntungan tidak memadai padahal
secara ekonomis masih memungkinkan
penambahan distributor.

Pembangunan dan pengelolaan
Menara Telekomunikasi

POJOK

Analisis awal tentang permasalahan yang
terjadi, antara lain, mengenai indikasi terjadinya

pemberian hak eksklusif kepada satu pelaku
usaha untuk membangun dan mengelola menara
telekomunikasi tersebut. Kenyataan berbicara
bahwa penyelenggaraan telekomunikasi di
Indonesia telah mengalami perkembangan yang
sangat pesat dengan berlakunya UU No. 36
Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Selain perundangan tersebut, terdapat
kebijakan lain dari pemerintah yaitu Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika
(Perkominfo) No. 2 Tahun 2008 tentang
Pembangunan dan Penggunaan Menara
Bersama Telekomunikasi. Sebagai kebijakan
pemerintah yang berpotensi mengubah
pasar menara menjadi lebih monopolistik,
maka untuk mencapai manfaat optimal
atas kebijakan menara bersama tersebut,
setidaknya perlu memperhatikan beberapa
permasalahan yaitu penentuan lokasi menara
bersama, pemberian masa transisi yang cukup,
pemanfaatan menara eksisting, seleksi pelaku
usaha pada titik menara yang belum eksis dan
regulasi pengendalian praktek monopoli.
Menanggapi implementasi kebijakan
pengelolaan menara, maka KPPU mencermati
bahwa bisa jadi timbul potensi inefisiensi
karena hal-hal berikut:
1. Munculnya pengelola baru menara yang
cenderung monopolist atau berperilaku
monopoli.
2. Hadirnya regulasi daerah yang justru
memfasilitasi inefisiensi tersebut dengan
memberikan hak-hak eksklusif bagi

pelaku usaha tertentu.
3. Belum adanya sebuah regulasi yang
kompreh ensif yang paling tidak harus
mengatur tarif dan standar kualitas layanan
menara.
Selanjutnya, fakta menunjukkan bahwa
kegiatan pengelolaan dan pembangunan
menara telekomunikasi kerap bersinggungan
dengan kebijakan pemerintah daerah yang
dapat menimbulkan sistem pengelolaan
yang semakin sulit dikendalikan dan kurang
memperhatikan keserasian dan keindahan
tata kota. Kasus demikian, misalnya
telah ditemukan di kota Makassar, Palu
dan Yogyakarta. Untuk itu, KPPU telah
menyampaikan rekomendasinya kepada
sejumlah pemerintah daerah dimaksud. n
(Redaksi)

hati-hati

Terhadap Surat Palsu
yang Mengatasnamakan KPPU

K

omisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah
menerima aduan dari pelaku usaha perihal terdapatnya
surat palsu yang mengatasnamakan KPPU. Surat
tersebut memuat permintaan untuk mendapatkan
data dan informasi terkait dengan perusahaan rekanan
(PT/CV/perorangan) yang terdaftar sebagai rekanan pada perusaan
yang dituju. Surat serupa juga pernah diterima oleh KPPU pada
beberapa waktu yang lalu. Kali ini, surat yang mengatasnamakan
KPPU tersebut ditujukan kepada Kepala Bagian Logistik PT. Industri
Kereta Api Indonesia Madiun (Persero) pada tanggal 14 Januari
2009 dan PT Dahana (Persero) pada tanggal 16 Januari 2009.
Berdasarkan kejadian tersebut dengan ini dinyatakan bahwa surat
tersebut PALSU dan disinyalir merupakan upaya oknum tertentu untuk
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mendapatkan data-data penting dari suatu perusahaan. Pada surat
tersebut terdapat beberapa kejanggalan yang menunjukkan bahwa
surat dimaksud bukan dikeluarkan oleh KPPU.
Untuk menghindari terjadinya hal serupa dialami oleh pihak
lain, yang juga merupakan tindakan yang sangat merugikan nama
baik lembaga kami, maka dengan ini kami sampaikan bahwa
masyarakat yang menerima surat dengan mengatasnamakan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Sekretariat Komisi
dapat mengkonfirmasikan keaslian surat tersebut langsung
kepada kami, yaitu melalui: Direktorat Komunikasi dengan
menghubungi (021) 3519144, 3507043, 3507016 atau email: infokom@kppu.go.id untuk dapat diklarifikasi dan tidak
menimbulkan kesalahpahaman. n

aktifitas KPD
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 MEDAN

Membangun Jejaring dengan
para Pemangku Kepentingan
Diskusi dengan General Manager
Pelindo I, Cabang Belawan

S

elanjutnya dalam rangka membangun jejaring serta mendapatkan
data dan informasi aktual terkait dengan kegiatan di sektor
kepelabuhan maka KPD Medan menyelenggarakan audiensi
dengan General Manager Pelabuhan I Cabang Belawan Sumatera
Utara. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Selasa, 3 Februari 2009
bertempat di Kantor Pelabuhan Indonesia I (Pelindo I), Cabang
Belawan di Jl. Sumatera Belawan. Pada kesempatan ini Kepala KPD
Medan beserta jajarannya diterima dengan baik oleh Bapak Syahputra
Sembiring (General Manager Pelindo I) didampingi Bapak Suryadarma
(Manager Umum), Bapak Aprilla Wilson (Manager Komersial) dan
Ibu Dyah Darmowardana (Asmen Hukum dan Humas).
Perbicangan yang mengemuka pada kesempatan ini adalah
khususnya terkait dengan jasa kepelabuhan dan gambaran umum
mengenai pelabuhan Belawan yang mencakup para pelaku usaha
yang bergerak di bidang kargo, forwading, dan kontainer serta
struktur tarif dan pelayanan handling di pelabuhan. Data dan
informasi tersebut menjadi materi dasar dalam kajian KPD Medan
terhadap sektor kepelabuhan di wilayah Sumtera. Bapak Syahputra
Sembiring (General Manager Pelindo I) secara proaktif menyampaikan
akan menyediakan data-data dan informasi yang dibutuhkan oleh
KPPU sebagaimana yang diperlukan.
Fokus utama yang mengemuka dalam kegiatan audiensi tersebut
adalah struktur tarif dan komponen pembentuknya.Perbincangan
mengenai tarif merunut pada dua hal utama yaitu komponen
pembentuk tarif dan dasar hukum yang digunakan dalam menentukan
tarif. Berdasarkan komponen pembentuk tarif sehingga memunculkan
“angka tarif” didasarkan pada formulasi hitungan cost per unit dan
level of service. Cost per unit diperoleh dari biaya total dibagi dengan

KPD BALIKPAPAN

KPD MAKASSAR

produksi total masing-masing jenis jasa. Adapun terkait dengan dasar
hukum pembentuk tarif adalah Tarif berdasarkan Pengesahan Menteri
dan Tarif yang tidak perlu mendapatkan pengesahan Menteri, cukup
dengan Surat keputusan Direksi.
Dilihat dari segi prosesnya maka penentuan tarif merupakan hasil
kesepakatan antara Pelindo I selaku operator dan asosiasi pengguna
jasa. Sesuai dengan Kepmen Perhubungan Nomor 39 Tahun 2004
tentang mekanisme penetapan tarif dan formulasi perhitungannya
menyebutkan, asosiasi jasa kepelabuhan yang diakui oleh pemerintah
adalah INSA, PELRA, GINSI, GAFEKSI/INFA, dan APBMI.
Hal menarik lain yang mengemuka dalam perbincangan tersebut
adalah permasalahan yang dihadapi oleh Pelindo I yakni sebagai
perusahaan BUMN yang dituntut untuk optimasi profit sebagai kontribusi
kepada negara dengan berbagai peraturan yang sedikit banyak membatasi
ruang gerak Pelindo dan kewajiban Pelindo untuk dapat memberikan
pelayan kepada publik (Public Service Obligation). n

Audiensi dengan Gubernur
Sumatera Utara
Masih terkait dalam upaya membangun jejaring maka dalam
waktu dekat direncanakan untuk melaksanakan audiensi dengan
Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Bapak Syamsul Arifin. Agenda
utama adalah membangun sinergi yang berkesinambungan maka
diperlukan adanya komunikasi dua arah untuk saling memberikan
informasi membangun bagi keduabelah pihak. komunikasi dua arah
tersebut diwujudkan dalam bentuk audiensi guna menginformasikan
perkembangan upaya penegakan hukum persaingan serta
harmonisasi kebijakan dan juga guna memperoleh masukan agar
dapat memberikan kontribusi bagi terciptanya iklim usaha yang sehat
dan kondusif, khususnya di wilayah Propinsi Sumatera Utara.
Kegiatan audiensi ini mengalami penundaan dari jadwal yang
telah ditentukan. Hal ini dikarenakan Sumatera Utara masih berduka
terhadap peristiwa meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara dalam
peristiwa demo anarkis pembentukan Propinsi Tapanuli sehingga
semua kegiatan audiensi dengan Gubernur ditunda hingga minggu
ketiga, bulan Februari. Terkait dengan hal tersebut maka kegiatan
audiensi KPD Medan dengan Gubernur Sumatera Utara diharapkan
dapat terealisir pada minggu ketiga, bulan Februari 2009.n (MSH)
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KPD BATAM

M

engawali tahun 2009, seluruh pelaksanaan tugas KPD
KPPU Batam merupakan kelanjutan pelaksaan tugas pada
tahun 2008, terutama untuk tugas Penegakan Hukum dan
Kebijakan Persaingan. Review dan feedback pelaksanaan tugas di
tahun 2008 sangat diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan tugas
di tahun-tahun berikutnya. Beberapa catatan di tahun 2008 menjadi
koreksi dan masukan bagi KPD KPPU Batam untuk meningkatkan
kinerja di tahun 2009. Sementara itu KPD KPPU Batam sedang dan
akan menyusun rencana strategis agar pelaksanaan tugas lebih
optimal dan efisien sehingga seluruh tujuan dapat tercapai dengan
baik sesuai dengan visi dan misi KPPU.
Sepanjang bulan Januari 2009, KPD KPPU Batam telah
menjalankan fungsi dan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif Nomor 46/KEP/DE/IX/2007
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kantor Perwakilan Daerah
KPPU RI maka laporan bulan Januari 2009 KPD KPPU Batam
mencakup setiap kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan fungsi
masing-masing Direktorat di Sekretariat KPPU di wilayah kerja yang
mencakup 4 (empat) propinsi yaitu Propinsi Riau, Jambi, Kepulauan
Riau dan Bangka Belitung.
KPD KPPU Batam telah melaksanakan serangkaian tugas Penegakan
Hukum, untuk Penanganan Pelaporan KPD KPPU Batam berkoordinasi
dengan Sub Direktorat Penanganan Pelaporan dalam menangani
laporan yang masuk. Selama bulan Januari 2009 KPD KPPU Batam
menerima sebanyak 1 (satu) laporan sehingga total keseluruhan untuk
bulan Januari 2009 KPD KPPU Batam menangani sebanyak 4 (empat)
laporan. Dari kegiatan monitoring pelaku usaha KPD KPPU telah
merekomendasikan beberapa kegiatan monitoring pelaku usaha setelah
sebelumnya mendapatkan data dan informasi terhadap beberapa
aktifitas usaha yang diduga melanggar UU No.5 Tahun 1999.
KPD KPPU Batam berkoordinasi dengan Sub Direktorat Penanganan
Perkara dalam menangani 3 (dua) perkara di wilayah kerja KPD KPPU
Batam yaitu Perkara Nomor: 58/KPPU-L/2008, perkara nomor:
02/KPPU-L/2009 dan perkara nomor: 04/KPPU-L/2009. Terdapat
satu laporan yang saat Selanjutnya, KPD KPPU Batam melakukan
koordinasi dengan Sub Direktorat Monitoring Putusan dan Litigasi
dalam hal monitoring Putusan. Sampai dengan Januari 2009 terdapat
10 (sepuluh) Putusan di wilayah kerja KDP KPPU Batam, untuk itu
KPD KPPU Batam akan terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan
SubDirektorat Litigasi dan Monitoring Putusan.
Dalam pelaksanaan tugas Kebijakan Persaingan, KPD KPPU Batam
telah melaporkan kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah
yang menyangkut industri biji timah di Propinsi Bangka Belitung.
Saat ini KPD KPPU Batam tengah menyelesaikan laporan akhir kajian
industri sektor unggulan dan infrastruktur daerah fokus pada kelapa
sawit. Beberapa isu terkait dengan kebijakan pemerintah daerah,
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di wilayah kerja
KPD KPPU Batam menjadi perhatian khusus untuk dilakukan evaluasi
dan kajian dalam kerangka menciptakan iklim usaha yang sehat.
Sementara itu dari pelaksanaan tugas Komunikasi, KPD KPPU
Batam telah melakukan tugas dan fungsi komunikasi dengan
memberikan advokasi kepada stakeholder KPPU di wilayah kerja
KPD KPPU Batam. Beberapa kegiatan sosialisasi UU No. 5 Tahun
1999 untuk tahun 2009 telah direncanakan di beberapa wilayah
kerja mencakup kegiatan sosialisasi bersama dengan parlemen
dan pemerintah, penyusunan substansi materi advokasi, seminar
persaingan usaha di daerah dan forum diskusi.n (MZ)
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KPD SURABAYA

M

engawali rangkaian kerja KPD Surabaya sebagai
perpanjangan tangan KPPU di daerah untuk menegakan
Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat, pada
tanggal 15 Januari 2009 Kepala KPD Surabaya mengadakan kegiatan
Pers Release sebagai salah satu wahana sosialisasi eksistensi KPPU
khususnya KPD Surabaya, dalam kegiatan tersebut diundang
beberapa wartawan dari media massa cetak dan elektronik yang ada
di Surabaya. Dalam pers release tersebut disampaikan mengenai:
a. Komitmen KPPU dalam Menjamin Kepastian Hukum Demi
Terwujudnya Budaya Persaingan Yang Sehat, dengan melampirkan
rekapitulasi laporan di Wilayah KPD Surabaya tahun 2008. Disini
dipaparkan mengenai kegiatan-kegiatan KPD Surabaya yang telah
dilaksanakan pada tahun 2008, yaitu:
Penegakan Hukum
Sepanjang tahun 2008 terdapat enam putusan KPPU berkaitan
dengan perkara yang berada di wilayah kerja KPD Surabaya. Putusanputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan yang masuk
pada tahun 2007. Adapun putusannya adalah sebagai berikut:
- Perkara No 02/KPPU-L/2008: Pemberian Hak Pengelolaan
Reklame di Lokasi Bandara Internasional Juanda Surabaya
- Perkara No 09/KPPU-L/2008: Pengadaan Give Away Haji TA.
2007 di PT. Garuda Indonesia
- Perkara No15/KPPU-L/2008: Tender Pengadaan Alat
Kedokteran, Kesehatan, dan KB RSUD Kabupaten Buleleng,
Singaraja, Bali Tahun Anggaran 2007
- Perkara No37/KPPU-L/2008: Tender Pembangunan Jalan
Sekokat-Mbawi Kimpraswil NTB TA. 2007
- Perkara No 27/KPPU-L/2008: Tender Pengadaan Gedung, Kantor,
Badan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kupang TA. 2007
- Perkara No 39/KPPU-L/2008: Tender Pengadaan Alat Peraga
Buku Pengayaan/Referensi dan Multimedia di Dinas Pendidikan
Kota Madiun Tahun Anggaran 2007.
Kebijakan persaingan
KPD Surabaya melakukan dua kegiatan kajian di wilayah
operasional, yakni tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk di
Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur serta kajian Kajian industri
sektor unggulan dan infrastruktur daerah fokus pada tembakau.
b. Pergantian Ketua dan Wakil Ketua KPPU Periode 2009 - 2010
KPD Surabaya juga menyampaikan informasi terkait pergantian
Ketua dan Wakil Keta KPPU Periode 2009 - 2010. Pada tahun
ini, terdapat penggantian jabatan Ketua KPPU terhitung sejak
tanggal 30 Desember 2008, dengan terpilihnya Syamsul Maarif
(Ketua KPPU saat itu) sebagai salah satu Hakim Agung Mahkamah
Agung. Hasilnya, adalah anggota yang terpilih akan sebagai Ketua
KPPU periode 2009 - 2010 adalah Dr. Ir. Benny Pasaribu M. Ec
dan yang terpilih sebagai Wakil Ketua KPPU periode 2009 - 2010
adalah Didik Akhmadi Ak., M. Comm.
c. Jumpa pers terkait dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun
1999 berkaitan dengan Tender pengadaan Alat Peraga Buku
Pengayaan/Referensi dan Multimedia di Dinas Pendidikan Kota
Madiun Tahun Anggaran 2007.
Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat
Pasal 43 ayat (3) UU No. 5/1999 yang telah diuraikan di atas,
maka Majelis Komisi memutuskan:
- Menyatakan PT Damata Sentra Niaga, CV. Fajar Jaya, CV.
Eka Jaya dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan
Pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota madiun

aktifitas KPD
Tahun Anggaran 2007 terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Melarang PT Damata Sentra Niaga, CV. Fajar Jaya dan CV. Eka
Jaya untuk mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah
Daerah Kota Madiun selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini
memiliki kekuatan hukum tetap. n

Monitoring
Pada tanggal 27-28 didakan kegiatan survey terhadap pemirsa
televisi untuk keperluan kegiatan monitoring terkait penentuan pasar
bersangkutan dari monitoring industri penyiaran di Indonesia. Dalam
menentukan pasar bersangkutan tersebut akan dicermati elastisitas
baik dari sisi pemirsa maupun dari sisi perusahaan pengiklan yang
merupakan konsumen langsung dari stasiun televisi. n

Penanganan perkara

Pers release KPD Surabaya, 15 Januari 2009.

Kunjungan mahasiswa

Foto-foto: Dok. KOMPETISI

KPD Surabaya pada tanggal 22 Januari 2009 menerima kunjungan
para mahasiswa dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan yang bergerak
dalam bidang penelitian yaitu Research Study Club (RSC) FIA - UB.
Delegasi sejumlah 49 orang tersebut dipimpin oleh Ibu Nila Firdausi
Nuzula, S,Sos, M.Si selaku anggota Dewan Pembina RSC FIA - UB.
Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai :
a. Peran, fungsi, dan kewenangan KPPU selaku institusi penegak
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat
b. Prospek kerjasama kedepannya antara RSC dan KPPU, misalnya
mengenai permintaan data untuk keperluan penelitian
c. Tema-tema persaingan usaha yang menarik untuk dituangkan
dalam sebuah penelitian.
Adanya kunjungan dari delegasi mahasiswa tersebut diharapkan
akan mampu meningkatkan awareness stakeholders terhadap
eksistensi, fungsi dan kewenangan kppu dalam mengawal UnfangUndang No 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya dikalangan akademisi. n

Kunjungan delegasi RSC FIA-UB, 22 Januari 2009.

Pada bulan Januari dilaksanakan dua kegiatan sidang majelis
komisi di Surabaya sebagai salah satu dari rangakaian kegiatan
oeanganan perkara di KPPU, yaitu:
a. Sidang Majelis Komisi pada tanggal 22 Januari 2009 untuk Perkara
No. 42/KPPU-L/2008 tentang Dugaan Pelanggaran UndangUndang No 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Kegiatan
Pengadaan dan Pemasangan Marka Jaln 55.000 Meter pada
Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007
b. Sidang Majelis Komisi pada tanggal 30 Januari 2009 untuk Perkara
No. 45/KPPU-L/2008 tentang Dugaan Pelanggaran UndangUndang No 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan proses Tender
Pengadaan dan/atau Penggandaan Modul/Buku Pendidikan Luar
Sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2007.n (WRDS)

KPD BALIKPAPAN

D

i awal tahun 2009 ini, KPD KPPU Balikpapan sebagai
perwakilan KPPU RI yang mempunyai lingkup kerja di seluruh
Pulau Kalimantan, telah melakukan berbagai kegiatan yang
berkaitan dengan stakeholders baik itu yang berasal dari pelaku
usaha, pemerintah, maupun akademisi. Menurut hemat kami,
kegiatan yang kami lakukan selama bulan Januari s/d Februari 2009,
setidaknya telah mengapresiasikan tugas-tugas yang selama ini
dijalankan oleh KPPU RI.
Di bidang penegakan hukum saat ini KPD KPPU Balikpapan telah
mengeluarkan putusan terkait dengan perkara-perkara yang sedang
berlangsung di wilayah kerjanya. Perkara tersebut antara lain; Pertama,
perkara No. 38/KPPU-L/2008 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal
22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999). Dugaan pelanggaran
tersebut terjadi dalam Tender Peningkatan Ruas Jalan Poros/penghubung
Beras Jiring-UPT Binangon Kecamatan Muara Komam pada Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran
2007. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim, maka
Majelis Komisi memutuskan bahwa semua terlapor terbukti melakukan
pelanggaran dan menghukum PT. Madya Sejahtera, PT. Multipuri
Sejahtera, dan PT. Al Fajar Sejahtera dengan denda. Selain itu, ketiga
terlapor itu juga dilarang untuk mengikuti tender peningkatan ruas jalan
di instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan
Timur selama 1 (satu) tahun, berlaku sejak Putusan ini memiliki kekuatan
hukum tetap.
Kedua, perkara Nomor: 43/KPPU-L/2008 berkaitan dengan
persekongkolan dalam lelang kegiatan Pembangunan Gedung
Sekolah SMU/SMK Paket Pekerjaan Rehab SMK 4 Jl. KH. Achmad
Dahlan di Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda
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TA 2007. Dari hasil pemeriksaan tersebut majelis komisi beserta tim
mengidentifikasikan ada empat terlapor di dalam perkara ini. Setelah
melihat alat bukti, fakta serta kesimpulan, maka Majelis Komisi
memutuskan bahwa, terlapor tidak terbukti melakukan tindakan
persekongkolan. Para terlapor dibebaskan dari semua tuduhan dan
dapat melakukan kegiatan usahanya dengan mengacu pada nilai-nilai
persaingan usaha yang sehat.
Untuk laporan persaingan usaha tidak sehat, rata-rata isunya
masih di sekitar persekongkolan dalam tender. Namun ada juga
laporan tentang non tender. Laporan tersebut mengenai dugaan
adanya praktek monopoli perdagangan ikan di Pasar Flamboyan.
Terlapor, yaitu PD. Ponti Nelayan diduga telah menjual ikan kepada
pedagang pengecer dan konsumen langsung (masyarakat) dengan
harga yang sama. Perilaku ini menyebabkan konsumen beralih ke
PD. Ponti Nelayan dan mematikan pedagang pengecer. KPD KPPU
Balikpapan telah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang
mempunyai kompetensi di bidang ini. Kami bekerjasama dengan Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perindustrian
Perdagangan & UKM Kota Pontianak, dan Dinas Urusan Pangan Kota
Pontianak. Masing-masing instansi telah memberikan gambaran makro
mengenai industri perikanan di Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan
Barat. Saat ini proses penanganan pelaporan masih berlangsung dan
kami berusaha untuk mencari keterangan dari pihak lainnya, agar
keputusan kami tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan.
Di bidang kebijakan persaingan, saat ini kami sedang menyusunan
laporan kajian indusri batubara di wilayah Kalimantan. Dalam
melakukan kajian ini kami telah mengundang beberapa narasumber
baik itu dari Pemerintah Pusat dan Daerah selaku regulator, serta
perusahaan PKP2B dan pemilik Kuasa Pertambangan (KP) sebagai
pelaku usaha dalam industri ini. Banyak isu-isu penting yang
terjadi, dalam perspektif persaingan usaha. Kami dapat memahami
karateristik dalam industri batubara yang memiliki tingkat resiko dan
biaya yang tinggi. Sebagian besar perusahaan yang masuk ke dalam
industri ini adalah perusahaan yang memiliki kemampuan modal
yang cukup besar. Perusahaan tersebut Bahkan untuk perusahaan
yang memiliki skala modal terbatas akan melakukan strategi-strategi
manajemen untuk mengatasi hal ini. Strategi tersebut bisa berupa;
Joint Venture, Akuisisi, Joint Operation.
Terkait dengan putusan KPPU atas perkara nomor: 17/KPPU-L/2008
yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(UU No. 5/1999). Berkaitan dengan Tender Pengadaan Perlengkapan
Alat Pemadam Kebakaran Kota Balikpapan. Dalam perkara tersebut,
CV Wijaya Kusuma dengan CV Tesa Prima Kencana dinyatakan
melanggar pasal 22 UU No. 5/1999 sebagaimana yang dituduhkan.
CV Wijaya Kusuma dengan CV Tesa Prima Kencana dilarang mengikuti
tender di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan selama 1 (satu)
tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
KPPU juga merekomendasikan agar Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan melakukan audit dikarenakan ada indikasi
kerugian Negara. Sesuai dengan rekomendasi tesebut, mak kami telah
menerima kedatangan rekan-rekan dari Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Perwakilan Kalimantan Timur. Dalam pertemuan
tersebut, kami membicarakan seputar permasalahan perkara tersebut
dan permintaan data-data khususnya mengenai data harga pembelian
dan penjualan produk yang ditenderkan.n (JSS)
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KPD MAKASSAR

Implementasi Nilai-nilai
Persaingan Usaha dalam
Kebijakan Pemerintah Daerah

S

ejak diresmikan tahun 2006, Kantor Perwakilan KPPU di
Makassar terus berusaha untuk menanamkan nilai-nilai
persaingan usaha baik pada tingkat pengusaha ataupun pada
tingkat pembuat kebijakan di daerah. Upaya untuk menyelaraskan
kebijakan pemerintah daerah antara lain terlihat dalam kegiatan
kajian Menara Telekomunikasi Bersama yang dipicu oleh adanya
Peraturan Walikota Makassar No. 19 Tahun 2006 tentang Ketentuan
Pembangunan Menara Telekomunikasi Dalam Wilayah Kota
Makassar. Dalam perjalanannya, KPD Makassar menemukan bahwa
selain Peraturan Walikota Makassar ditemukan juga peraturan serupa
di kota Palu, yaitu Peraturan Walikota Palu No. 4 Tahun 2008 tentang
Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kota Palu
yang berpotensi melanggar ketentuan UU No. 5/1999.

Peraturan Walikota Makassar
Peraturan ini bertujuan untuk meminimalkan jumlah menara
telekomunikasi melalui menara bersama, dan menyelaraskan
pembangunan dengan estetika yang diatur dalam rencana tata ruang
dan wilayah dengan mengatur bahwa setiap menara telekomunikasi
yang akan dibangun adalah menara yang dapat digunakan bersama
oleh lebih dari satu operator telekomunikasi. Dalam peraturan
tersebut ditentukan bahwa pihak yang berhak membangun menara
telekomunikasi bersama adalah perusahaan yang telah mendapat
rekomendasi dari Walikota Makassar, namun pada prakteknya hanya
ada satu perusahaan yang mendapatkan rekomendasi dari Walikota,
yaitu PT. Makassar Satu Indonesia. Akibatnya pihak yang ingin
membangun menara harus mendapat rekomendasi dari PT. Makassar
Satu Indonesia untuk pengajuan izin kepada Kepala Dinas Tata Ruang
dan Bangunan Kota Makassar. Dalam peraturan ini juga ditentukan 48
titik pembangunan menara di kota Makassar.
Penunjukan PT. Makassar Satu Indonesia sebagai satu-satunya
pelaku usaha penyedia menara bersama memiliki potensi untuk
menyalahgunakan posisinya untuk menekan operator telekomunikasi
seluler.

Saran dan Rekomendasi KPPU atas
Peraturan Walikota Makassar No. 19 Tahun 2006
Menindaklanjuti adanya temuan ini, KPPU mengirimkan surat
pada Walikota Makassar terkait dengan implementasi Peraturan
Walikota Makassar No. 19 Tahun 2006 yang berpotensi melanggar
UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat, yang pada pokoknya meminta kepada Walikota
Makassar untuk memperbaiki substansi pengaturan tentang menara
bersama sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota
Makassar No. 19 Tahun 2006 dengan:
 Melakukan Mapping ulang lokasi menara, yang secara ekonomis,
teknis dan estetis merupakan lokasi yang tepat dan terbaik bagi
menara telekomunikasi di seluruh kota Makassar.
 Menara di lokasi hasil Mapping yang sudah ditempati oleh pelaku
usaha eksisting, pengelolaannya harus tetap dapat dilakukan
oleh pelaku usaha eksisting, hal ini untuk menghindari terjadinya

aktifitas KPD
inefisiensi ekonomi.
 Melakukan proses tender untuk penentuan pengelola menara
yang diumumkan secara terbuka kepada publik agar prosesnya
transparan dan akuntabel.
 Pemerintah Kota sebagai regulator harus melakukan intervensi
untuk melindungi hadirnya abuse of monopoly/oligopoly power
yang dilakukan oleh operator menara dalam hal penentuan
tarif, standarisasi kualitas pelayanan, dan penentuan persyaratan
perjanjian yang tidak diskriminatif, dan tidak menciptakan
hambatan masuk dan persyaratan lainnya yang mencerminkan
adanya abuse of monopoly/oligopoly power.
KPPU juga meminta Pemerintah Kota Makassar disarankan
untuk mencabut hak eksklusif PT Makassar Satu Indonesia dan
melakukan seleksi ulang melalui tender yang terbuka kepada publik,
untuk memilih pengelola menara bersama di lokasi yang belum ada
pengelolanya.
Menindaklanjuti hasil temuan ini, KPPU juga telah melakukan
monitoring terkait dengan Pembangunan Menara Telekomunikasi,
dan pada tanggal 17 Desember 2009, KPD Makassar telah
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Publik Hearing terkait dengan
Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama.

Peraturan Walikota Palu
Dalam Peraturan Walikota Palu No. 4 Tahun 2008 tentang
Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kota
Palu ini, Pemerintah Kota Palu melakukan pembatasan jumlah
menara telekomunikasi dengan mengatur pembangunan menara
telekomunikasi bersama bagi operator sehingga dapat tercapai
efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang.
Namun dalam beberapa klausul, peraturan ini berpotensi melanggar
UU No. 5/1999.
Pada ketentuan Pasal 9, Pemkot Palu hanya mewajibkan pelaku
usaha swasta untuk memperhatikan prosedur dan peraturan
perundang-undangan terkait dengan proses perijinan pembangunan
menara telekomunikasi, sedangkan bagi pelaku usaha yang berstatus
badan usaha milik negara/ daerah tidak diatur secara tegas. Rumusan
ini berpotensi membuka celah bagi Pemerintah Kota Palu untuk

memberikan hak eksklusif atau setidaknya perlakuan yang berbeda
(diskriminasi) terhadap pelaku usaha yang berstatus badan usaha
milik negara / daerah.
Peraturan Walikota Palu No. 4 Tahun 2008 juga mengatur
mengenai Sumbangan Pihak Ketiga. Ketentuan ini membuka
peluang terciptanya biaya yang tidak wajar, yang notabene akan
mempengaruhi tingkat efisensi bagi penyedia menara.

Saran dan Rekomendasi KPPU atas
Peraturan Walikota Palu No. 4 Tahun 2008
Berdasarkan analisis tersebut, KPPU menyarankan agar Pemkot.
Palu mempertimbangkan secara utuh berbagai aspek termasuk di
dalamnya dampak yang akan terjadi terhadap persaingan di industri
menara telekomunikasi, bila kebijakan menara bersama diberlakukan,
justru malah memunculkan pelaku usaha dominan yang berpotensi
menyalahgunakan market powernya sehingga mahalnya produk
akhir jasa telekomunikasi yang merupakan kebutuhan masyarakat
akan terjadi.
Pemerintah Kota Palu direkomendasikan untuk menyempurnakan
Peraturan Walikota Palu No. 4 Tahun 2008 tentang Penataan dan
Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kota Palu, antara lain dengan:
Menegaskan adanya pemberian perlakuan yang sama dalam proses
perijinan pembangunan menara telekomunikasi, baik swasta maupun
badan usaha milik negara/daerah; Menciptakan proses pemilihan
penyedia menara telekomunikasi yang adil, non diskriminatif dan
memenuhi kaidah/prinsip persaingan usaha sehingga tidak bertentangan
dengan prinsip yang diatur dalam UU No.5/1999 dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku lainnya.
Untuk mencegah eksploitasi kekuatan monopoli pelaku usaha
penyedia menara atas pengguna menara atau pelaku usaha pesaing
Pemerintah diharapkan; Menentukan besaran tarif sewa dan menara
secara definitif yang memperhatikan keterjangkuan pengguna serta
atas biaya yang wajar; Mengatur dan menetapkan peryaratan yang
wajar bagi pengguna menara; Menetapkan standar kualitas minimal
pelayanan yang wajib dipenuhi oleh penyedia menara; Mengatur agar
izin monopoli penyediaan menara atas dasar kerangka waktu yang
terbatas dan atas dasar kompetensi pelaku usaha dalam memberikan
pelayanan.n (OHS)
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KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR: 22 / KPPU / KEP / I / 2009
TENTANG

KODE ETIK
ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: bahwa untuk menjaga kehormatan, martabat, integritas,
dan independensi Anggota Komisi Pengawas Persaingan
Usaha dalam menjalankan tugasnya perlu ditetapkan
kode etik Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3817);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999
tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden
Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas
Persaingan Usaha;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P
Tahun 2006;

MEMUTUSKAN
Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE ETIK ANGGOTA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

Memperhatikan : Hasil musyawarah Rapat Komisi Internal tanggal 28 Januari
2009
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan:
1. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan usaha, sebagaimana diatur
dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden
Nomor 75 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No.
80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75
Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
2. Anggota Komisi adalah seseorang yang diangkat oleh Presiden Republik
Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dengan Keputusan Presiden sebagai Anggota Komisi
Pengawas Persaingan Usaha untuk masa jabatan yang telah ditentukan
dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia.
3. Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi adalah Ketua dan Wakil Ketua
yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi yang bertugas untuk
memimpin dan melaksanakan koordinasi atas pelaksanaan tugas dan
wewenang Komisi.
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4. Rapat Komisi Khusus adalah Rapat Komisi dengan agenda khusus untuk
menetapkan perlu atau tidaknya membentuk Majelis Kehormatan
Komisi, yang dihadiri oleh para Anggota Komisi kecuali Anggota Komisi
yang diduga melanggar Kode Etik Anggota Komisi, yang dipimpin oleh
Ketua atau Wakil Ketua atau Anggota Komisi yang ditunjuk.
5. Majelis Kehormatan Komisi adalah perangkat kelembagaan Komisi yang
dibentuk secara ad hoc untuk menegakkan Kode Etik Anggota Komisi.
6. Kode Etik Anggota Komisi yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma
moral yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota Komisi.
7. Informasi dan atau dokumen rahasia adalah informasi dan atau dokumen
yang telah distempel RAHASIA dan terdaftar di buku dokumen rahasia.
BAB II
NILAI-NILAI DASAR
Pasal 2
Setiap Anggota Komisi menganut nilai-nilai dasar sebagai berikut:
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. jujur;
c. adil;
d. berani dan tegas;
e. integritas;
f. independen;
g. profesional;
h. bertanggung jawab.
BAB III
KODE ETIK
Pasal 3
1. Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam
bentuk sikap, tindakan, perilaku dan ucapan Anggota Komisi.
2. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota Komisi wajib:
a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta peraturan
kelembagaan;
b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan
atau kelompok/golongan/partai politik;
c. menjaga nama baik, kehormatan, dan kredibilitas Komisi;
d. bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil;
e. bersikap netral dan bebas dari pengaruh pihak manapun;
f. menjaga kerahasiaan informasi dan atau dokumen yang dinyatakan
Komisi sebagai rahasia.
3. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Anggota Komisi dilarang:
 menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai Anggota Komisi;
 menerima pemberian dan atau hadiah dan atau fasilitas dalam bentuk
apapun yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
 melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
 menjadi anggota dewan komisaris atau pengawas, atau direksi suatu
perusahaan;
 menjadi anggota, pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi;
 menjadi pihak yang memberikan layanan jasa kepada suatu

regulasi
perusahaan seperti konsultan, akuntan publik, dan penilai;
 memiliki saham mayoritas suatu perusahaan;
 bertemu atau berhubungan untuk membicarakan perkara dengan
pihak pihak yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani di
luar proses pemeriksaan, persidangan dan di luar kantor;
 menangani perkara apabila mempunyai hubungan sedarah/semenda
sampai derajat ke tiga dengan pihak yang berperkara;
 mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan;
BAB IV
MAJELIS KEHORMATAN
Bagian Pertama
Kedudukan dan Keanggotaan
Pasal 4
1. Majelis Kehormatan bersifat ad hoc, terdiri dari seorang Ketua
merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota.
2. Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari 3 (tiga) orang dari Anggota Komisi dan 2 (dua) orang dari
unsur lain di luar Komisi.
3. Anggota Majelis Kehormatan dipilih dalam Rapat Komisi Khusus dan
selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi
4. Ketua Majelis Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota Majelis
Kehormatan.
Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 5
1. Majelis Kehormatan mempunyai tugas:
a. meneliti pengaduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik
b. mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan dari pihakpihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan
pelanggaran Kode Etik;
c. melakukan pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik.
d. menilai ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik;
e. memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap Kode
Etik serta memutuskan sanksi terhadap Anggota Komisi yang diduga
melakukan pelanggaran Kode Etik.
Pasal 6
1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1), Majelis Kehormatan berwenang:
a. memanggil pengadu dan Anggota Komisi yang diadukan untuk
dimintai keterangan dan/atau data dalam sidang Majelis Kehormatan;
b. memanggil para saksi untuk dimintai keterangan dan/atau data
dalam sidang Majelis Kehormatan.
2. Pihak yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b
wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta oleh Majelis
Kehormatan.
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Anggota Majelis
Kehormatan berkewajiban untuk:
a. merahasiakan identitas pengadu, pihak yang diadukan dan saksi kepada
pihak manapun;
b. merahasiakan informasi yang diperoleh karena kedudukannya sebagai
Anggota Majelis Kehormatan;
c. menetapkan putusan yang seadil-adilnya.

Pasal 9
1. Setelah dilakukan pemeriksaan, Anggota Komisi yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri.
2. Dalam rangka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Anggota Komisi yang diadukan berhak untuk mengajukan saksi dan
atau alat bukti lainnya.
Bagian Keempat
Putusan
Pasal 10
1. Putusan dugaan pelanggaran Kode Etik diambil dalam Rapat Majelis
Kehormatan yang dihadiri oleh seluruh Anggota Majelis Kehormatan.
2. Putusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara
terbanyak melalui pemungutan suara.
4. Putusan yang diambil dapat berupa:
a. pernyataan bahwa Anggota Komisi yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik terbukti melakukan pelanggaran.
b. pernyataan bahwa Anggota Komisi yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik terbukti tidak melakukan pelanggaran.
5. Dalam hal tidak ditemukan pelanggaran Kode Etik, Majelis Kehormatan
memulihkan martabat dan nama baik Anggota Komisi yang diduga
melakukan pelanggaran Kode Etik.
Pasal 11
1. Putusan sidang Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (4) huruf a menetapkan sanksi berupa:
a. peringatan tertulis; atau
b. pembebasan tugas dari sebagian atau semua pekerjaan sebagai
Anggota Komisi dalam jangka waktu tertentu; atau
c. pengajuan usulan pemberhentian keanggotaan Anggota Komisi.
2. Putusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (4) huruf a dan b dan Pasal 10 ayat (5) dibacakan dalam sidang
terbuka untuk umum.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh
Komisi.
3. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, aturan mengenai Kode Etik
Komisi yang diatur dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha Nomor 6/KPPU/Kep/XI/2000 tentang Kode Etik dan Mekanisme
Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha dinyatakan tidak berlaku.

			
			

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Januari 2009

			
		

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA,

Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan dan Pembelaan
Pasal 8
1. Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dilakukan dalam sidang Majelis
Kehormatan yang bersifat tertutup.
2. Pemeriksaan terhadap pihak pengadu dan pihak yang diadukan
dilakukan dalam waktu yang terpisah.
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Pelaku usaha dilarang bersekongkol
dengan pihak lain untuk mengatur dan
atau menentukan pemenang tender
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat.
Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999
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