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editorial

U

U No. 5/1999 disahkan ketika Indonesia sedang mengalami krisis,
sebagian pihak menganggap bahwa nilai-nilai persaingan sebagaimana
diatur dalam UU tersebut dan KPPU sebagai institusi pengawasnya
adalah titipan IMF, organisasi neoliberal yang eksploitatif, mendewakan
persaingan, anti subsidi dan anti kepentingan nasional. Namun hal tersebut
tidaklah benar.
Oleh karena itu, tahun 2009 yang menandai sepuluh tahun UU No. 5
Tahun 1999 dan sembilan tahun KPPU menjadi momentum bersejarah yang
dimanfaatkan oleh KPPU untuk mensosialisasikan misi keberadaan UU No.5
Tahun 1999 yang sebenarnya, yaitu membela kepentingan rakyat, prosubsidi
dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Menyambut momentum
satu dasawarsa tersebut, KPPU sebagai pemegang mandat penegak UndangUndang tersebut menggelar sejumlah forum diskusi dengan stakeholder. Acara
puncak perayaan ini dilaksanakan melalui aksi edukasi di Bundaran Tugu Tani
dan Luncheon Meeting bersama khalayak media nasional.
Kiprah KPPU sebagai penegak hukum persaingan usaha di Indonesia sendiri
telah banyak mencapai hasil yang cukup baik, dengan tetap mengakomodasi
perubahan perilaku ke arah persaingan sehat. KPPU telah mengukuhkan
indikator kinerjanya di sejumlah bidang, salah satunya adalah menurunnya
tarif/harga di sejumlah sektor, terutama telekomunikasi. Dalam konteks
ini, isu hangat terkait sektor telekomunikasi yang sedang dikaji oleh KPPU
adalah mengenai pengaturan menara telekomunikasi di beberapa daerah di
Indonesia.
Selain itu, KPPU juga mengharapkan pasokan dan distribusi yang semakin
lancar, kualitas pelayanan publik yang semakin meningkat, dan pengadaan
barang dan jasa serta pemberian lisensi usaha yang semakin transparan
dan kompetitif. Apalagi, pasca berlakunya UU No 5/1999, regulasi dan
kebijakan perizinan serta pengadaan (procurement) sudah mengadopsi prinsip
persaingan yaitu keterbukaan, transparansi dan non diskriminasi dengan
adanya e-procurement. Model ini menjadi instrumen untuk mengurangi proses
pengadaan barang dan jasa yang konspiratif.
Dalam rangka membangun instrumen hukum, KPPU juga telah menyusun
pedoman untuk mendukung pasal 28 dan 29 UU No. 5/1999 tentang
penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Pedoman tersebut memberi
kepastian kepada pelaku usaha yang akan melakukan merger dengan peraturan
yang menggunakan dua tolak ukur yaitu threshold notifikasi dan substantive
test. Tentunya, keberadaan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam
UU No. 5 Tahun 1999 tetap diperlukan, sehingga akan terwujud rezim
pengaturan merger yang komprehensif.
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Monopoli Mengintai
Akuisisi
Tapi, praktek apapun memang selalu mempunyai dua sisi
yang bertolak belakang. Pelaku merger akuisisi tentu tak
boleh silau dengan bayangan keuntungan-keuntungan
tersebut. Ada banyak contoh kerugian dari praktek
merger akusisi. Kerugian itu bisa datang dari dampak
merger karena perusahaan sasaran menjadi beban, atau
kerugian karena situasi sulit yang muncul akibat merger.

internasional 18

Integrasi Ekonomi dan
Kebijakan Persaingan di
Asia Tenggara

Aksi Edukasi KPPU:

Menata Persaingan Sehat
dalam Satu Dasawarsa

Bisakah kita membayangkan apabila negara-negara di
Asia Tenggara membuat perjanjian integrasi ekonomi
dan menghapuskan semua hambatan perdagangan
keluar dan masuk di wilayah tersebut? Ini artinya di
Indonesia inflitrasi barang-barang asing dari negara
tetangga akan semakin meluas.

Sepuluh tahun sejak diterbitkan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Tidak Sehat (UU No.5/1999) telah berperan penting dalam kondisi perekonomian
Indonesia. Sejak saat itu, setahun kemudian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai berdiri
untuk menjadi ujung tombak penegakan hukum persaingan sehat. Perjalanan selama satu dasawarsa
tersebut sudah menunjukkan kinerja positif dalam proses pembaruan ekonomi. Hal tersebut mestinya
menjadi motivasi para pelaku usaha untuk menerapkan perilaku yang sejalan dengan UU No.5/1999.

kolom 6

Nasionalisme
Persaingan
UU Persaingan adalah sintesa dari 2 (dua) titik
diametral yaitu free fight liberalisme yang menganut
kompetisi bebas tanpa batas dan etatisme yang
mengedepankan pemilikan dan kontrol negara
dalam ekonomi. UU persaingan adalah jembatan
yang menjamin persaingan namun dalam koridor
pengaturan (vide pasal 3 UU). Inilah yang kemudian
dikenal sebagai kebijakan persaingan (competition
policy) yang didalamnya meliputi penegakan dan
pengaturan/kebijakan pemerintah.

kebijakan 11

Pengaturan Menara
Telekomunikasi dalam
Perspektif Persaingan Usaha

Untuk memenangkan persaingan, maka para operator
telekomunikasi akan selalu berusaha meningkatkan layanannya.
Dengan semakin ketatnya persaingan antar operator
telekomunikasi, maka keberadaan antena BTS menjadi sangat
penting, terutama jika dikaitkan dengan upaya memberikan
jaminan akan terjaganya kualitas dan kuantitas coverage area
bagi para pengguna jasa telekomunikasi.

aktifitas 20

Publikasi Pedoman
Pasal 28 - 29 UU No.5/1999:
Program Pre-Notifikasi
Merger
regulasi 21

hukum 8

Peraturan KPPU No.1 / 2009
tentang Pra-Notofikasi
Penggabungan, Peleburan
dan Pengambilalihan

E-Procurement
Cegah Persaingan
Usaha Tidak Sehat
Transpararency International, sebuah organisasi
non-pemerintah yang banyak berusaha untuk
mendorong pemberantasan korupsi, telah
menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara
paling korup di dunia, dengan nilai Indeks Persepsi
Korupsi (IPK) Tahun 2006 adalah 2,4 (nilai nol
sangat korup dan nilai 10 sangat bersih), yaitu jatuh
pada urutan ke-134 dari 163 negara yang disurvei.
Tingkat korupsi tersebut terutama dikaitkan dengan
urusan izin-izin usaha, pajak, pengadaan barang dan
jasa pemerintah, bea cukai, pungutan liar dan proses
pembayaran termin-termin proyek.

Merger & Akuisi

kolom 14

(sebuah Pengetahuan)
Rumus dasar yang mendasari aksi merger dan akuisisi adalah
satu tambah satu sama dengan tiga. Kelebihan satu dari hasil
dalam rumus tersebut karena adanya tambahan sinergi itu.
Target dari transaksi merger dan akuisisi oleh perusahaan adalah
nilai tambah perusahaan hasil merger dan akuisisi tersebut
harus lebih besar dibandingkan total nilai tambah dari dua atau
lebih perusahaan yang terpisah sebelum merger dan akuisisi.

aktifitas KPD 23
- Makassar
- Medan
- Balikpapan
- Surabaya
- Batam
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Aksi Edukasi KPPU:

Menata Persaingan Sehat
dalam Satu Dasawarsa
S

epuluh tahun sejak diterbitkan, Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak
Sehat (UU No.5/1999) telah berperan penting dalam kondisi
perekonomian Indonesia. Sejak saat itu, setahun kemudian, Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai berdiri untuk menjadi ujung
tombak penegakan hukum persaingan sehat. Perjalanan selama satu
dasawarsa tersebut sudah menunjukkan kinerja positif dalam proses
pembaruan ekonomi. Hal tersebut mestinya menjadi motivasi para
pelaku usaha untuk menerapkan perilaku yang sejalan dengan UU
No.5/1999.
Menyambut momentum penting ini, maka KPPU menggelar
sejumlah forum diskusi bagi seluruh stakeholder KPPU. Sedangkan,
peringatan satu dasawarsa UU No.5/1999 akan dibuka dengan aksi
edukasi masyarakat yang akan diselenggarakan pada tanggal 12
Maret 2009 di Bundaran Tugu Tani mulai pukul 10.00 WIB. Sedangkan
rangkaian kegiatan peringatan satu dasawarsa akan diisi dengan Forum
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berbagai sektor industri dan evaluasi
kebijakan yang terkait.
Hal lain, adalah KPPU telah
mengukuhkan indikator kinerjanya
di sejumlah bidang, yaitu tarif/
harga di sejumlah sektor semakin
menurun (terutama Telekomunikasi),
pasokan dan distribusi semakin
lancar, kualitas pelayanan publik
semakin meningkat dan pengadaan
barang dan jasa serta pemberian
lisensi usaha semakin transparan
dan kompetitif. Apalagi, pasca
berlakunya UU No 5/1999, regulasi
dan kebijakan perijinan serta
pengadaan (procurement) sudah
mengadopsi prinsip persaingan
yaitu keterbukaan, transparansi dan
non diskriminasi. Hal ini diperkuat
dengan tingginya permintaan
untuk melakukan advokasi prinsip
persaingan oleh pihak pelaksana
tender, termasuk sektor jasa
konstruksi. Payung hukum lain
adalah bahwa pemberian (alokasi)
hak konsesi, penggunaan spektrum
frekwensi dll, harus melalui
lelang/tender (Contoh Perpres No

Foto-foto: Dok. KOMPETISI

Dosen Ekonomi (19 Maret 2009), Forum
Dialog Bisnis (23 Maret 2009) dan KPPU
Forum (30 Maret 2009).
Tahun 2009 merupakan momentum
yang sangat bersejarah bagi perjalanan
implementasi hukum persaingan, apalagi
berlakunya UU No.5/1999 tidak serta merta
diterima, terbukti dengan adanya sejumlah
indikasi pelanggaran UU No.5/1999 yang
akhirnya menjadi perkara. Program prioritas
KPPU pada tahun 2009 adalah pada sektorsektor strategis dengan indikasi tertentu yaitu
adanya monopoli atau penguasaan pasar
oleh pelaku usaha (terutama oleh BUMN/
BUMD), adanya kelangkaan atau hambatan
dalam pasokan yang secara signifikan
mengakibatkan instabilitas kepada pasar,
adanya fenomena kenaikan harga yang
harus dibayar konsumen, dimana kenaikan
harga tersebut dapat dikategorikan tidak
wajar (excessive), dan adanya alokasi dan
atau pengelolaan lisensi (hak monopoli) dari
pemerintah. Sektor strategis yang menjadi
target utama adalah infrastruktur, energi,
migas hulu dan hilir, logistik, transportasi,
pelayanan kesehatan publik dan sektor
pertanian termasuk agroindustri.
Kiprah KPPU sendiri telah banyak
mencapai hasil yang cukup baik, dengan
tetap mengakomodasi perubahan perilaku
ke arah persaingan sehat. Sebuah perjalanan
penegakan hukum persaingan adalah proses
yang berkelanjutan. Sebanyak 963 laporan
telah disampaikan ke KPPU sejak tahun 2000
sampai saat ini. Selanjutnya, setelah diklarifikasi,
maka terdapat 179 laporan yang kemudian
ditindaklanjuti menjadi perkara (data terlampir).
Tercatat, sepanjang tahun 2000 sampai saat
ini, KPPU telah mengeluarkan 121 putusan, 43
penetapan dan sedang menangani 15 perkara.
Sedangkan, terkait dengan kewenangan KPPU
dalam menyampaikan saran dan pertimbangan
kepada pemerintah, maka telah terdapat 64
saran dan pertimbangan terhadap kinerja

67/2005 tentang Percepatan Pembangunan
Infrastruktur). Sejalan dengan hal tersebut,
maka KPPU akan terus mengawasi
implementasi berbagai regulasi/kebijakan,
khususnya terkait dengan praktek pengadaan/
pemberian lisensi usaha di lapangan.
Akhirnya, kinerja KPPU sepanjang
keberadaannya selalu mengacu pada tujuan
UU No. 5/ 1999 sebagaimana ketentuan
dalam pasal 3. Penegakan hukum persaingan
dan perangkat kebijakan dalam UU
No.5/1999 senantiasa akan sejalan dengan
peningkatan kesadaran masyarakat dan
pengambil keputusan, perubahan perilaku,
peningkatan kinerja perekonomian dan
kesejahteraan masyarakat yang meningkat
(welfare improvement). n

Edisi 15  2009



kolom

Nasionalisme Persaingan
Oleh : Ahmad Junaidi *)

P

ertanyaan yang sering dikemukakan masyarakat adalah
apakah persaingan sehat sesuai dengan kepribadian bangsa
yang berfilosofi ekonomi kekeluargaan. Sebagian bahkan
menyangka kalau nilai-nilai persaingan sebagaimana diatur dalam
UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan) dan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) sebagai institusi pengawasnya adalah
titipan IMF, organisasi neoliberal yang eksploitatif, mendewakan
persaingan, anti subsidi dan anti kepentingan nasional.

Milik rakyat
Pola berpikir demikian tidak salah bila dikaitkan dengan waktu
berlakunya UU dan KPPU pada tahun 1999 yang bersamaan
dengan tahun-tahun awal efektifnya Letter of Intent (LOL) IMF.
Namun bila ditelisik lebih jauh, tampak bahwa keinginan untuk
memiliki instrumen dan kebijakan yang pro persaingan sehat dan
struktur usaha anti konglomerasi justru dicanangkan 10 (sepuluh)
tahun sebelumnya oleh rakyat melalui MPR sebagaimana dalam
Arah Kebijakan Ekonomi GBHN 1988 yang menggariskan: (1)
mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada
mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat;
(2) menghindarkan terjadinya struktur pasar yang monopolistik;
(3) mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi
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ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan
yang mengganggu mekanisme pasar. Tekad ini diperkuat lagi oleh
TAP MPR X Tahun 1998 yang memprihatinkan “penyelenggaraan
perekonomian nasional yang kurang mengacu pada amanat pasal
33 UUD 1945 dan cenderung menunjukkan corak yang sangat
monopolistik.” Dokumen konstitusional ini menunjukkan bahwa
Persaingan dan KPPU sebenarnya adalah kulminasi keinginan rakyat
Indonesia sendiri yang tidak puas pada pola usaha dan struktur
ekonomi pada masa lalu. DPR meresponnya dengan menjadikan UU
Persaingan sebagai UU inisiatif pertama dalam sejarah legislasinya.
Jadi komitmen dengan IMF ternyata hanya stimulan yang
mempercepat realisasi keinginan itu.

Nasionalisme
Jika nasionalisme diartikan sebagai tekad untuk melindungi
kepentingan nasional dalam arti kepentingan usaha kecil dan koperasi
maka UU ini telah memenuhinya. Hal ini dapat kita lihat pada pasal
50 yang mengecualikan UU pada pelaku usaha kecil dan koperasi.
Perhatikan bahwa UU tidak mengecualikan perilaku usaha namun
justru mengecualikan subyeknya: pelaku usaha kecil dan koperasi.
Hal ini dapat dinterpretasi sebagai komitmen negara melalui UU,
sebagaimana dalam pasal 3 tentang Tujuan, untuk mewujudkan
iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang
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sehat sehingga menjamin adanya kepastian
kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku
usaha besar, pelaku usaha menengah dan
pelaku usaha kecil. Dengan pengecualian
ini, UU menghormati kondisi dan upaya
“struggle for live” pelaku usaha kecil dan
koperasi yang mendominasi figur pelaku
usaha kita secara nasional.
UU Persaingan adalah sintesa dari
2 (dua) titik diametral yaitu free fight
liberalisme yang menganut kompetisi
bebas tanpa batas dan etatisme yang
mengedepankan pemilikan dan kontrol
negara dalam ekonomi. UU persaingan
adalah jembatan yang menjamin persaingan
namun dalam koridor pengaturan (vide
pasal 3 UU). Inilah yang kemudian dikenal
sebagai kebijakan persaingan (competition
policy) yang didalamnya meliputi penegakan
dan pengaturan/kebijakan pemerintah. Jika
KPPU melihat bahwa suatu sektor terlalu
strategis untuk dilepaskan pada persaingan
karena teknologi atau karakteristik
produknya yang berkonsentrasi tinggi
karena minimnya investasi maka KPPU
akan menyarankan pemerintah untuk
mengaturnya. Jika atas suatu produk
diperlukan subsidi akibat rendahnya daya
beli masyarakat, maka KPPU meminta
pemerintah untuk memberinya.
Posisi KPPU dalam subsidi BBM
dapat menjadi contoh dalam konteks ini.
Sebagaimana dimaklumi, UU Nomor 22 Tahun
2001 tentang Migas yang di-amandemen
Mahkamah Konstitusi memerintahkan
pengaturan harga oleh pemerintah tidak
terbatas pada BBM bersubsidi. KPPU berposisi
mendukung subsidi seraya meminta agar
pemerintah mengatur batas atas harga
BBM non subsidi, sehingga landscape
persaingannya adalah BBM bersubsidi
tersedia, sementara BBM non subsidi berharga
terjangkau. Pelaku usaha bersaing for the
market (tender untuk menjadi penyalur BBM
subsidi) dan in the market (bersaing secara
head to head) pada rentang dibawah harga
batas atas untuk BBM non subsidi. Dengan
kata lain, KPPU tidak anti subsidi namun
berposisi keras manakala subsidi dijadikan
senjata untuk memeras rakyat dengan
modus pengurangan barang subsidi guna
mengkondisikan rakyat membeli barang non

subsidi yang terlebih dahulu dikurangi volume
dan dinaikkan harganya. Jadi jelas bahwa
jika nasionalisme diartikan sebagai semangat
subsidi untuk membantu rendahnya daya
beli rakyat maka KPPU menjadi salah satu
penopangnya.
Lebih jauh, jika nasionalisme diartikan
pula sebagai kontrol BUMN atas sektor
usaha strategis dan batas maksimal
pemilikan asing dalam usaha tertentu,
maka KPPU tidak akan menggugatnya.
Bahkan pasal 51 UU membenarkan
BUMN menguasai sektor strategis
sebagai monopoli alamiah yang dihormati
asalkan tidak menyalahgunakannya. Hal
serupa dilakukan pula bilamana UU atau
pemerintah mengeluarkan batas atas
atau bahkan tertutup pada pemilikan
asing, KPPU akan selalu menghormatinya
sepanjang diatur secara konsisten. Jika hal
ini terjadi KPPU akan menjamin adanya
persaingan sehat antar pelaku usaha
domestik tanpa diskriminasi.
Alhasil, persaingan sehat adalah jati diri
bangsa Indonesia. Didalamnya terkandung
stimulan untuk bersaing menuju struktur
usaha yang tidak monopolistik. Sejatinya,
persaingan sehat ini ditujukan untuk
meningkatkan consumer dan producer
welfare dengan mengurangi deadweight
loss (faktor ketidakefisienan ekonomi).
Bukankah akan akan lebih baik bagi
rakyat bila harga SMS kian turun dan
murah. Bukankah menyenangkan bila
pelaku usaha kecil kita dapat bersaing
dan berpeluang memenangkan tender
karena prosesnya kini kian transparan.
Bahkan akankah lebih enak jika ijin
usaha frekuensi telekomunikasi kini
telah dilelang sehingga lebih terprediksi
daripada dulu yang amat bergantung
pada relasi dan koneksi. Nasionalisme
dalam perspektif penulis adalah semakin
sejahteranya rakyat akibat berkurangnya
kerugian konsumen (consumer loss) karena
penegakan dan kebijakan persaingan
sehat. Jadi persaingan sehat yang mampu
menyejahterakan rakyat adalah perjuangan
heroik yang tidak kalah nasionalis pula.
Kalau begitu, masihkah kita menganggap
persaingan sehat sebagai paham
neoliberalime yang harus dimusuhi? n

UU Persaingan adalah sintesa
dari 2 (dua) titik diametral
yaitu free fight liberalisme yang
menganut kompetisi bebas
tanpa batas dan etatisme yang
mengedepankan pemilikan dan
kontrol negara dalam ekonomi.
UU persaingan adalah
jembatan yang menjamin
persaingan namun dalam
koridor pengaturan (vide pasal
3 UU). Inilah yang kemudian
dikenal sebagai kebijakan
persaingan (competition policy)
yang didalamnya meliputi
penegakan dan pengaturan/
kebijakan pemerintah.

Ahmad Junaidi, SH, MH, LLM, Mkn.
Direktur Komunikasi
KPPU-RI
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E-procurement
Nuzul Qur’aini Madya *)
Transpararency International, sebuah
organisasi non-pemerintah yang
banyak berusaha untuk mendorong
pemberantasan korupsi, telah
menempatkan Indonesia sebagai salah
satu negara paling korup di dunia,
dengan nilai Indeks Persepsi Korupsi
(IPK) Tahun 2006 adalah 2,4 (nilai nol
sangat korup dan nilai 10 sangat bersih),
yaitu jatuh pada urutan ke-134 dari 163
negara yang disurvei. Tingkat korupsi
tersebut terutama dikaitkan dengan
urusan izin-izin usaha, pajak, pengadaan
barang dan jasa pemerintah, bea cukai,
pungutan liar dan proses pembayaran
termin-termin proyek.

P

engadaan barang dan jasa pemerintah
merupakan bagian yang paling banyak
dijangkiti oleh korupsi, kolusi, dan
nepotisme. Penyakit ini sangat merugikan
keuangan negara, sekaligus dapat berakibat
menurunnya kualitas pelayanan publik
dan berkurangnya jumlah pelayanan yang
seharusnya diberikan pemerintah kepada
masyarakat. Tidak heran kalau begawan
ekonomi, Prof. Sumitro Djojohadikusumo,
mengidentifikasi adanya kebocoran 30%
- 50% pada dana pengadaan barang dan
jasa pemerintah.
Indikasi kebocoran dapat dilihat dari
banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat
waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas,
dan tidak efisien. Akibatnya banyak alat yang
dibeli tidak bisa dipakai, ambruknya bangunan
gedung dan pendeknya umur konstruksi jalan
raya karena banyak proyek pemerintah yang
masa pakainya hanya mencapai 30-40%
dari seharusnya akibat tidak sesuai atau lebih
rendah dari ketentuan yang telah ditetapkan
dalam spesifikasi teknis.
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CEGAH PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT

Pengadaan Barang dan Jasa Diwarnai
Adanya Persekongkolan Tender
Berdasarkan jumlah perkara yang
ditangani oleh KPPU sejak tahun 2000 hingga
saat ini, sebagian besar masih didominasi
oleh kasus tender yakni sebesar 70%.
TAHUN
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL

PUTUSAN
Tender Non Tender
1
3
1
1
3
10
8
22
34
0
83

1
1
3
6
4
8
4
5
6
0
38

Temuan yang diperoleh KPPU bahwa
persekongkolan dalam tender sudah terjadi
semenjak perencanaan pengadaan yaitu
tahap awal dalam kegiatan pengadaan
barang dan jasa pemerintah. Perencanaan
pengadaan mencantumkan secara rinci
mengenai target, lingkup kerja, SDM, waktu,
mutu, biaya dan manfaat yang akan menjadi
acuan utama dalam pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa pemerintah dalam bentuk
paket pekerjaan yang dibiayai dari dana
APBN/APBD maupun Bantuan Luar Negeri.
Persekongkolan bisa terjadi antara pelaku
usaha dengan sesama pelaku usaha (penyedia
barang dan jasa pesaing) yaitu dengan
menciptakan persaingan semu diantara
peserta tender. Ini lebih dikenal dengan
tender arisan dimana pemenangnya sudah
ditentukan terlebih dahulu. Persekongkolan
juga dapat terjadi antara satu atau beberapa
pelaku usaha dengan panitia tender atau
panitia lelang misalnya rencana pengadaan
yang diarahkan untuk pelaku usaha tertentu
dengan menentukan persyaratan kualifikasi

hukum
Penerapan E-procurement Guna
Mencegah Persaingan Usaha
Tidak Sehat
E-procurement saat ini bukanlah lagi
menjadi barang yang baru. E-procurement
yang biasa diasosiasikan dengan e-tenderring
atau e-bidding sudah mulai banyak
dipergunakan di instansi pemerintahan.
Sebenarnya apa yang dimaksud dengan Eprocurement dan seberapa besar manfaatnya
dibandingkan dengan cara konvensional?.
Bank Dunia menyebutkan sebuah definisi
dari E-procurement dari segi pemerintahan
(electronic Government Procurement, e-GP)
dalam E-GP: World Bank Strategy (2003).
Dinyatakan bahwa E-GP adalah penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi
khususnya internet oleh pemerintahanpemerintahan dalam melaksanakan
hubungan pengadaan dengan para pemasok
untuk memperoleh barang, karya-karya, dan
layanan konsultasi yang dibutuhkan oleh
sektor publik. Pengertian yang lebih lengkap
dipaparkan oleh (Indrajit, 2003), dimana ia
memberikan pemahaman sebagai berikut:
E-procurement merupakan suatu
mekanisme pembelian masa kini atau
dapat dikatakan sebagai teknik pembelian
modern dengan memanfaatkan sejumlah
aplikasi berbasis internet dan perangkat
teknologi informasi terkait lainnya sebagai
enabler dalam menjalankan proses
tersebut. Sedangkan sistem E-procurement
merupakan kumpulan dan sejumlah
komponen-komponen atau entitas-entitas
didalam perusahaan yang saling terkait
satu dengan yang lainnya, yang memiliki
fungsi untuk menjalankan konsep Eprocurement didalam perusahaan. Adapun
yang dimaksud dengan komponen terkait
misalnya: perangkat keras (hardware),
perangkat lunak (software), sumber
daya manusia (brainware) dan pemakai

(governance), proses (business process),
dan infrastruktur perusahaan.
Lebih lanjut mengenai implementasi
E-procurement dalam pengadaan barang
dan jasa, sistem ini telah diterapkan di Kota
Surabaya sejak awal tahun 2003. Pengadaan
barang dan jasa melalui lelang secara online
di kota Surabaya mula-mula dilakukan
dengan dibukanya situs web dengan nama
www.lelangserentak.com. Sarana awal
Pemda kota Surabaya untuk lelang publik
tersebut dibuka dengan keinginan yang
kuat untuk menciptakan sistem lelang
yang efisien, transparan, akurat, tepat
waktu dan menghemat anggaran publik.
Seiring dengan perkembangan minat
warga Surabaya yang meningkat dalam
penggunaan fasilitas internet, situs ini
ternyata mendapat tanggapan yang positif
dari warga masyarakat, terutama para
pengusaha atau rekanan swasta yang selama
ini kesulitan untuk mendapat akses ke jalurjalur birokrasi Pemerintah Kota Surabaya
yang terkadang rumit dan tidak transparan.
Selanjutnya Pemerintah Kota Surabaya
punya komitmen untuk menyempurnakan
sistem lelang serentak tersebut dengan
membuka situs yang lebih formal dengan
nama www.surabaya-eproc.or.id pada tahun
2004. Kebijakan pelaksanaan E-procurement
tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 50 tahun 2004 jo Nomor 30
Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik
(E-procurement). Sistem internal yang
terdapat di jajaran Pemkot Surabaya itu
selanjutnya disebut Surabaya E-procurement
System (SePS) yang mengaitkan database
tentang kebutuhan pengadaan barang dan
jasa dengan banyak asosiasi rekanan atau
pengusaha bisnis kecil secara online.
Kinerja E-procurement Pemkot Surabaya

www.freephoto.com

dan spesifikasi teknis yang mengarah pada
suatu merek sehingga menghambat pelaku
usaha lain untuk ikut tender. Akibatnya
kompetisi untuk memperoleh penawaran
harga yang paling menguntungkan tidak
terjadi. Pemaketan pengadaan yang seharusnya
dilaksanakan dengan mempertimbangkan
aspek efisiensi dan efektifitas, namun pada
prakteknya banyak yang direkayasa untuk
kepentingan KKN.
Panitia pengadaan bekerja secara tertutup
dan tidak memberikan perlakuan yang sama
diantara para peserta tender. Tender dilakukan
hanya untuk memenuhi persyaratan formal
sesuai dengan ketentuan pengadaan barang
dan jasa. Hal ini terjadi karena calon pemenang
biasanya sudah ditunjuk terlebih dahulu pada
saat tender berlangsung yaitu karena adanya
unsur suap kepada panitia atau pejabat
yang mempunyai pengaruh. Disamping itu
penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau
owner’s estimate (OE) biasanya sudah direkayasa
untuk mempunyai margin tertentu yang bisa
disisihkan untuk dibagi-bagi (rente ekonomi
atau laba abnormal). Bermacam-macam cara
digunakan untuk membatasi informasi tender,
diantaranya memasang iklan palsu di Koran.
Padahal hal inilah yang merangsang terjadinya
mark-up dan korupsi. Pemerintah dalam
pengadaan barang dan jasa haruslah terbuka,
transparan dan tidak diskriminatif, karena
menyembunyikan proyek melanggar Keppres
Nomor 80 Tahun 2003 yang mensyaratkan
adanya pengumuman kepada masyarakat luas
baik di awal pengadaan maupun hasil akhirnya.
Prosesnya harus transparan dan transparansi
disini mencakup kecukupan informasi
mengenai syarat-syarat pengadaan, aturanaturan dan kriteria pemenang. Keterbukaan
mencakup pengumuman rencana pengadaan,
pengumuman lelang, peserta lelang dan
pengumuman pemenang lelang pada papan
pengumuman instansi atau melalui website
pengadaan nasional.
Kesimpulannya, tender yang berpotensi
menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau
menghambat persaingan usaha adalah:
1. Tender yang bersifat tertutup atau tidak
transparan dan tidak diumumkan secara
luas, sehingga mengakibatkan para pelaku
usaha yang berminat dan memenuhi
kualifikasi tidak dapat mengikutinya;
2. Tender bersifat diskriminatif dan tidak
dapat diikuti oleh semua pelaku usaha
dengan kompetensi yang sama;
3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi
teknis atau merek yang mengarah
kepada pelaku usaha tertentu sehingga
menghambat pelaku usaha lain untuk dapat
mengikutinya.
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Belajar dari pengalaman Pemkot Surabaya
yang telah menerapkan pelaksanaan Eprocurement, diharapkan banyak daerahdaerah lain di Indonesia yang dapat mengikuti
implementasi E-procurement tersebut. Dengan
adanya impelementasi E-procurement
diharapkan kinerja pemerintah daerah dalam
pengadaan barang/jasa meningkat pesat
karena biaya transaksi yang semakin efisien
sedangkan waktu transaksi semakin cepat.
Pada saat yang sama, E-procurement juga
menciptakan kondisi persaingan yang sehat
(fair competition) diantara para rekanan yang
hendak menawarkan penyediaan barang
maupun jasa kepada pihak Pemerintah Daerah.
Ekses KKN yang selama ini masih terjadi antara
pejabat tertentu dengan para rekanan juga
dapat dikurangi apabila sistem E-procurement
ini dilaksanakan secara konsisten. n
dalam hal efisiensi sangat mengesankan.
Sebelum diberlakukan E-procurement, dalam
masa 1 (satu) tahun Pemkot Surabaya bisa
menyelenggarakan lelang rata-rata sekitar 16
putaran. Ini berarti bahwa 1 (satu) bulan bisa
terjadi lebih dari 2 (dua) kali lelang sejak APBD
disahkan pada periode waktu antara bulan
Maret dan April. Apabila lelang dilakukan secara
manual, waktu rata-rata yang diperlukan untuk
menyelesaikan sebuah lelang berkisar antara 36
hingga 45 hari. Bisa dibayangkan berapa waktu
yang harus dihabiskan untuk menyelenggarakan
16 kali putaran lelang tersebut dengan pekerjaan
yang tentu sangat kompleks dan melelahkan.
Dengan sistem lelang seperti itu dan volume
pekerjaan di kota Surabaya yang sangat
besar, bisa dipahami bahwa inefisiensi lelang
seringkali mengakibatkan tertundanya banyak
proyek pemerintah. Hingga berakhirnya tahun
anggaran, seringkali banyak proyek yang tidak
bisa diselesaikan dan harus dilanjutkan (carry
over) pada tahun berikutnya. Tetapi kini dengan
adanya sistem E-procurement, proses lelang
atau penyelesaian tender bisa diperpendek
sehingga rata-rata hanya memakan waktu 28
hari saja. Oleh karena itu selain nilai lelang yang
diselenggarakan menjadi lebih besar, pihak
Pemkot Surabaya juga lebih banyak menghemat
anggaran. Hal ini karena sistem E-procurement
bersifat paperless, tidak banyak menuntut
pencetakan berbagai dokumen dan dapat
menekan biaya transportasi untuk menghubungi
para rekanan yang potensial dalam berbagai
kegiatan lelang semisal penjelasan umum oleh
pihak pemberi kerja (aanwijzing).
Berdasarkan informasi, pihak Pemkot
Surabaya menunjukkan bahwa efisiensi yang
dihasilkan dari pelaksanaan E-procurement
menyangkut 2 (dua) aspek, yaitu biaya proses
dan biaya penawaran. Efisiensi terhadap
biaya proses ternyata sangat signifikan, yaitu
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mencapai 80% jika dibandingkan sistem
manual. Ini karena kertas kerja yang diperlukan
dalam sistem lelang manual tidak lagi menjadi
komponen biaya. Selanjutnya efisiensi dari segi
penawaran berkisar antara 20-25%. Waktu
yang diperlukan untuk proses penawaran
kepada rekanan dapat dikurangi. Paketpaket proyek dapat dilaksanakan lebih tepat
waktu sehingga kualitas layanan publik dapat
lebih terjaga. Sementara itu respon terhadap
pertanyaan serta klarifikasi selama proses
lelang dapat dilakukan secara cepat dan akurat
melalui saluran internet yang menunjang Eprocurement tersebut.
Manfaat yang paling pokok dari pelaksanaan
E-procurement adalah berkurangnya proses
pengadaan barang/jasa yang canderung
disertai dengan KKN. Bukan rahasia lagi
bahwa di banyak daerah, pelaksanaan tender
pengadaan selalu tidak transparan atau “diatur
dengan orang dalam”. Akibatnya, selain biaya
pengadaan menjadi terlalu tinggi, kualitas
barang/jasa yang diperoleh masyarakat juga
rendah dan kecurigaan diantara para rekanan
sendiri sangat tinggi. Kini, dengan adanya
transparansi dan persaingan yang sehat,
rekanan yang kalah akan merasa “legowo”
dan reputasi pihak Pemkot Surabaya sendiri
meningkat. Kecuali itu, tujuan dari sistem
pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan
ekonomi lokal juga dapat tercapai dengan
lebih baik. Dengan sistem lelang yang bersifat
konspiratif dan penuh KKN, biasanya hanya
rekanan yang besar dan mampu menyediakan
uang pelicin yang besar yang akan menang
tender. Tetapi dengan sistem E-procurement
yang transparan, para pelaku usaha kecil pun
dapat memenangkan tender apabila mereka
jeli menangkap peluang dalam penyediaan
barang/jasa yang kualitasnya baik dengan
harga yang lebih murah.
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Pengaturan
Menara Telekomunikasi
dalam Perspektif Persaingan Usaha
Dinamika sektor telekomunikasi selalu menarik perhatian untuk diikuti. Setelah KPPU
memutus perkara kepemilikan silang Temasek dan kartel tarif SMS, belakangan muncul
perkembangan baru dalam sektor ini. Isu hangat terkait sektor telekomunikasi akhirakhir ini adalah isu mengenai pengaturan menara telekomunikasi di beberapa derah
di Indonesia. Banyak isu yang berkembang terkait dengan menara telekomunikasi
tersebut, mulai dari isu pemberdayaan industri dalam negeri melalui pembatasan
modal asing, isu teknis penggunaan menara, hingga isu persaingan usaha.

M

enara telekomunikasi/Base
Tr a n s c e i v e r S t a t i o n ( B T S )
menjadi salah satu kata kunci
dalam memenangkan persaingan dengan
operator seluler lain. Mengingat pentingnya
keberadaan menara telekomunikasi (BTS)
tersebut, maka aktivitas pembangunan
menara telekomunikasi (BTS) kian hari kian
sulit dikendalikan dan bahkan cenderung
menyebabkan suatu daerah menjadi hutan
menara, sehingga menghilangkan estetika,
keserasian dan keindahan tata kota. Hingga
kini menara telekomunikasi (menara BTS)
di Indonesia ada sekitar lebih dari 60.000.
Kepadatan BTS ini berbeda-beda, tergantung
kepadatan populasi.
Seiring dengan fenomena tersebut,
pemerintah pusat yakni Kementerian
Komunikasi dan Informatika mengeluarkan
pengaturan menara telekomunikasi (BTS)
secara bersama lebih dari satu operator,
yang dituangkan dalam Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika No. 02/PER/
M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Menara
Bersama Telekomunikasi. Dengan demikian
layanan telekomunikasi tersebut dapat

dimanfaatkan secara bersama-sama untuk
berbagai jenis layanan. Hal ini tampaknya
juga mulai menjadi perhatian pemerintah
daerah, terbukti dari diterbitkannya
beberapa peraturan daerah/kota yang
mengatur mengenai pembangunan menara
telekomunikasi bersama.
Jauh sebelum dikeluarkannya Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika No. 02/
PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Menara
Bersama Telekomunikasi, perhatian terhadap
estetika pembangunan menara telekomunikasi
sudah muncul. Banyak pemerintah daerah
yang sudah membuat pengaturan menara
telekomunikasi di daerahnya masing-masing.
Apalagi di era otonomi daerah, dimana
sebagian urusan pusat didesentralisasikan
ke daerah, maka terbukalah peluang bagi
pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya
pada bidang-bidang tertentu.
Dengan adanya mandat otonomi
daerah tersebut, maka banyak daerah/kota
yang mengeluarkan pengaturan mengenai
pembangunan menara telekomunikasi
khususnya menara telekomunikasi bersama.
Pengaturan ini bertujuan untuk mengatur

www.swaberita.com

Diana Yoseva *)

tata kota agar tidak terjadi hutan menara
telekomunikasi sehingga tata kota lebih
estetis dan harmonis dengan lingkungan di
sekitarnya. Sebenarnya tidak hanya itu saja,
keberadaan menara telekomunikasi bersama
ini dapat meningkatkan efisiensi sumber
daya. Bagi daerah, menara telekomunikasi
juga dapat menjadi sumber pendapatan
daerah tersebut.
Pada prinsipnya pembentukan peraturan
daerah/kota tersebut didasarkan pada
semangat untuk menjaga estetika daerah/
kota sesuai dengan rancangan tata ruang
dan wilayah setempat, akan tetapi dalam
perkembangannya justru menimbulkan
keluhan dari para pelaku usaha. Dalam hal
ini pelaku usaha menilai bahwa kehadiran
peraturan daerah/kota tentang pembangunan
menara telekomunikasi bersama tersebut,
dinilai telah menghambat ekspansi kegiatan
usahanya, khususnya bila dikaitkan dengan
upaya memberikan jaminan akan terjaganya
kualitas dan kuantitas coverage area bagi
para pengguna jasa seluler. Disisi lain,
peraturan daerah/kota tersebut secara tidak
sengaja ternyata menciptakan ekslusifitas
pembangunan dan pengelolaan menara
telekomunikasi bersama, sehingga pelaku
usaha lain tidak mempunyai kesempatan
untuk menjalankan kegiatan usaha pada
sektor dimaksud.
Sejauh ini, terdapat beberapa pokok
pengaturan yang sama dalam pengaturan
menara telekomunikasi bersama, baik
pengaturan oleh daerah maupun pengaturan
dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan
Edisi 15  2009
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Informatika No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008.
Hal-hal yang diatur antara lain adalah terkait
mapping (penentuan titik) menara bersama,
aspek teknis, isu lingkungan, dll. Dalam
pengaturan ini operator seluler diwajibkan
untuk menggunakan menara telekomunikasi
bersama-sama dengan operator lainnya. Secara
umum, pengaturan menara telekomunikasi
baik oleh daerah maupun oleh pemerintah
pusat sah-sah saja. Namun karena menara
telekomunikasi bersama merupakan essensial
facilities yang mau tidak mau harus dimonopoli,
maka pengaturannya harus mengikuti prinsipprinsip persaingan usaha yang sehat.

Fungsi Menara Telekomunikasi
Menara telekomunikasi telah menjadi
infrastruktur penting yang tidak dapat
dilepaskan dari dunia telekomunikasi.
Untuk menyediakan layanan telekomunikasi
dengan kualitas memadai, keberadaan
menara telekomunikasi dan antena BTS
mau tidak mau memang dibutuhkan.
Menara telekomunikasi merupakan sarana
untuk menempatkan antena BTS pada
ketinggian tertentu. Dalam Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika disebutkan
bahwa menara telekomunikasi adalah
bangunan yang berfungsi sebagai penunjang
jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk
konstruksinya disesuaikan dengan keperluan
jaringan telekomunikasi.
Menara telekomunikasi dapat didirikan
di atas tanah, maupun di atas bangunan.
Sementara itu, antena merupakan bagian
dari BTS yang membutuhkan menara
telekomunikasi. Akan tetapi menara hanya
merupakan suplemen, karena BTS dapat
dirancang tanpa menara. Pendirian menara
dapat berupa menara kasat mata maupun
menara yang kamuflase. Selain ditempelkan
di menara telekomunikasi, antena juga
dapat ditempelkan pada media lain seperti
misalnya di gedung bertingkat, tiang listrik,
dan struktur lainnya dengan ketinggian
tertentu. Di negara maju seperti Amerika dan
12
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Eropa, penggunaan menara telekomunikasi
sudah mengarah ke arah menara kamuflase.
Di beberapa tempat di Indonesia, operator
seluler sudah mulai menerapkan menara
kamuflase ini. Terutama di kota-kota besar
yang luas lahannya terbatas.

Untuk memenangkan
persaingan, maka para operator
telekomunikasi akan selalu
berusaha meningkatkan
layanannya. Dengan semakin
ketatnya persaingan antar
operator telekomunikasi, maka
keberadaan antena BTS menjadi
sangat penting, terutama
jika dikaitkan dengan upaya
memberikan jaminan akan
terjaganya kualitas dan kuantitas
coverage area bagi para
pengguna jasa telekomunikasi.
Tujuan Pengaturan
Menara Telekomunikasi
Perkembangan jumlah penduduk di
suatu daerah membutuhkan penyediaan
layanan publik yang memadai, termasuk
layanan telekomunikasi. Apalagi dengan
semakin membaiknya perekonomian di
daerah tersebut, maka semakin besar pula
permintaan akan layanan komunikasi. Pada
daerah perkotaan yang jumlah penduduknya
banyak dengan tingkat perekonomian
yang relatif baik, maka permintaan layanan
telekomunikasi tersebut akan lebih besar
dibandingkan di daerah lainnya yang jarang
penduduk dan tingkat perekonomiannya
rendah. Oleh karena itu, jumlah infrastruktur
pendukung terkait layanan telekomunikasi
akan semakin besar.

Untuk memenangkan persaingan, maka
para operator telekomunikasi akan selalu
berusaha meningkatkan layanannya. Dengan
semakin ketatnya persaingan antar operator
telekomunikasi, maka keberadaan antena
BTS menjadi sangat penting, terutama jika
dikaitkan dengan upaya memberikan jaminan
akan terjaganya kualitas dan kuantitas
coverage area bagi para pengguna jasa
telekomunikasi. Pengembangan industri ini
sangat dipengaruhi oleh dinamika pelanggan
dan jenis layanan yang dibutuhkan (data, sms,
voice). Di beberapa daerah, laju pertumbuhan
menara telekomunikasi telah menimbulkan
kekhawatiran munculnya hutan-hutan menara
telekomunikasi. Tidak hanya itu, hutan
menara ini telah menyebabkan inefisiensi di
industri ini.
Untuk membangun sebuah menara
telekomunikasi dibutuhkan biaya yang besar.
Sebagai gambaran, investasi fisik sebuah
menara telekomunikasi bisa mencapai Rp 1,5
milyar, di luar biaya pembebasan lahan yang
biayanya tergantung pada lokasi menara
akan didirikan. Dengan adanya kebijakan
penggunaan menara telekomunikasi
bersama, maka biaya-biaya tersebut dapat
dihemat. Pemakaian menara telekomunikasi
bersama akan menguntungkan tidak hanya
bagi operator pengguna menara, akan
tetapi juga bagi operator penyelenggara
menara. Semakin banyak operator pengguna
yang menyewa menara, maka semakin
mengurangi beban biaya operator.
Dalam bisnis telekomunikasi, secara
umum kegiatan yang dilakukan harus
memperhitungkan berbagai aspek, antara lain
jaringan, prasarana, dan aspek bisnis. Dalam hal
ini, menara telekomunikasi lebih terkait dengan
aspek prasarana yang dibangun dan merupakan
domain kewenangan pengaturan pemerintah
daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang
berwenang mengatur tata ruang daerahnya
kemudian membuat pengaturan menara
telekomunikasi bersama di daerahnya masingmasing. Pengaturannya tidak hanya bertujuan
agar tata kota menjadi lebih estetis dan harmonis
dengan tata ruang dan wilayah di sekitarnya.
Dari segi bisnis, menara telekomunikasi bersama
juga dapat mendorong efisiensi dan menjadi
sumber pendapatan daerah.
Tujuan penggunaan menara bersama
untuk estetika dan efisiensi juga tercantum
dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika. Lebih dari itu, pedoman ini
tidak hanya berkaitan dengan masalah
estetika lingkungan dan permasalahan
teknis saja. Di dalamnya juga tersirat upaya
pemberdayaan industri nasional. Pedoman
ini juga memasukkan unsur persaingan sehat
dalam pembangunan dan pengelolaan menara
telekomunikasi.

kebijakan
Adapun isu yang berpotensi menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat terkait
dengan implementasi peraturan menara
telekomunikasi bersama ini adalah isu
mengenai pemilihan operator pembangun
dan pengelola menara telekomunikasi
bersama. Kebijakan menara bersama di
suatu wilayah menyebabkan jaringan
menara tersebut berperan sebagai essential
facility. Akibat kondisi ini, maka eksklusifitas
pengelolaan oleh satu pelaku usaha di
wilayah tertentu menjadi tidak terhindarkan.
Dalam hal inilah, maka penggunaan prinsipprinsip persaingan usaha yang sehat menjadi
sebuah keharusan dalam konsep kebijakan
menara bersama agar kebijakan menara
bersama tersebut berfungsi secara optimum.
Secara garis besar prinsip-prinsip tersebut
adalah penentuan operator pengelola
menara bersama melalui competition for the
market, perlakuan non-diskriminatif dalam
pengelolaan menara bersama, dan sikap
mengedepankan efisiensi.
Dengan adanya kecenderungan
ekslusifitas ini kemudian perlu dipertanyakan
kembali bagaimana pemerintah daerah
tersebut dapat berperan dalam menciptakan
efisiensi dalam pembangunan dan
pengelolaan menara telekomunikasi. Jangan
sampai tujuan efisiensi justru menimbulkan
ketidakefisienan baru akibat ekslusifitas
tersebut. Untuk itu, regulator daerah harus
melakukan intervensi agar implementasi
menara bersama menjadi lebih optimal.
Beberapa potensi tidak optimumnya
pengaturan daerah terkait menara bersama
dapat ditimbulkan oleh intransparansi
pemerintah daerah dalam menentukan
titik-titik menara maupun dalam memilih
pelaku usaha. Untuk itu maka sudah
seharusnya pemerintah daerah menetapkan
penempatan lokasi menara (rencana tata
ruang) yang dipublikasikan secara terbuka dan
transparan. Dengan adanya kecenderungan
ekslusifitas, maka pemilihan pelaku usaha
harus dilakukan dengan sangat ketat, untuk
memperoleh pelaku usaha yang tangguh
dan memiliki kompetensi tinggi dalam
menyediakan dan mengelola menara.
Upaya mendorong munculnya efisiensi
dengan pemakaian fasilitas secara bersamasama diharapkan akan menurunkan biaya
serendah mungkin. Kebijakan ini pada
akhirnya menyebabkan jaringan menara
bersama tersebut harus digunakan oleh
operator apabila menginginkan wilayah
tersebut menjadi bagian dari coverage
areanya. Oleh karena itu regulator harus
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menjamin adanya open acces pengunaan
menara bersama. Salah satunya ialah
dengan mendorong agar pemilik menara
menyampaikan informasi mengenai
persyaratan penggunaan menara bersama
secara terbuka dan transparan.
Sumber ketidakoptimalan lainnya adalah
pembatasan pelaku usaha. Pengaturan
menara telekomunikasi hendaknya
ditujukan untuk membatasi titik-titik
menara telekomunikasi, dan bukan untuk
membatasi pelaku usaha. Pembatasan pihak
pengelola menara telekomunikasi bersama
hanya kepada perusahaan pembangun
menara telekomunikasi saja, sudah pasti
akan menutup kesempatan perusahaan
operator telekomunikasi. Padahal dalam
penyelenggaraan menara telekomunikasi,
ada dua model bisnis yang dapat dilakukan
sama seperti model bisnis penyelenggaraan
infrastruktur lainnya. Model bisnis tersebut
adalah: 1)Telecom operators sharing
model: operator telekomunikasi yang memiliki
infrastruktur menyewakan pemakaian
infrastruktur yang dimilikinya kepada operator
lainya; dan 2)The infrastructure providers
model: penyelenggara infrastruktur
membangun menara telekomunikasi dan
menyediakannya untuk dipakai operator
secara bersama-sama. Pada dasarnya, seturut
dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008,
maka pelaku usaha dapat merupakan
perusahaan penyedia menara, dan juga
perusahaan operator telekomunikasi.
Pengaturan menteri komunikasi dan informasi
ini memberi peluang yang sama bagi pelaku
usaha yang ada.
Secara umum, kebijakan menara bersama
ini bermanfaat tidak hanya bagi daerah tapi
juga kepada para operator seluler. Kebijakan
menara bersama ini merupakan upaya

untuk menekan biaya investasi di sektor
telekomunikasi, menjadi sarana untuk
menata ulang alokasi sumber daya di negeri
ini, mendorong agar operator telekomunikasi
lebih fokus pada bisnis intinya, serta
mendorong open access pada infrastruktur
yang dianggap essential facility. Salah
satu alat ukur bagi keberhasilan kebijakan
menara bersama ini adalah munculnya
berbagai kemudahan dalam membangun
jaringan telekomunikasi sehingga biaya
yang dikeluarkan operator lebih rendah
dibandingkan dengan membangun menara
sendiri. Apabila ini tidak terpenuhi maka
yang akan terjadi adalah inefisiensi.
Pembangunan menara telekomunikasi
bersama bersinggungan dengan berbagai
isu, antara lain terkait dengan jaringan
telekomunikasi, pengaturan pendirian
bangunan, serta pembagian kewenangan
pemerintah pusat dan daerah. Sementara
itu, aturan menara bersama lebih kepada
penerapan prinsip open access atas essential
facility. Oleh karena itu, niat pemerintah
untuk membuat peraturan bersama mengenai
menara bersama antara Departemen Dalam
Negeri, Departemen Komunikasi dan
Informasi, Departemen Pekerjaan Umum,
dan BKPM perlu didukung dan didorong agar
peraturan yang disusun juga mengakomodasi
prinsip persaingan usaha yang sehat. n
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erger dan akuisisi secara definisi merupakan istilah
dari penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
Berdasarkan pasal 1 butir 9, 10, dan 11 UU 40
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, istilah penggabungan
dipergunakan untuk penyatuan dua perusahaan atau lebih
dan perusahaan hasil gabungan menggunakan identitas
perusahaan yang mengambil alih. Istilah peleburan dipergunakan
untuk penyatuan dua perusahaan atau lebih yang melebur
membentuk satu perusahaan dengan identitas baru. Sedangkan
pengambilalihan merupakan tindakan satu perusahaan untuk
membeli seluruh atau sebagian besar saham satu atau lebih
perusahaan. Ketiga tindakan tersebut (penggabungan, peleburan,
pengambilalihan) pada intinya sama yaitu tindakan dua atau lebih
perusahaan untuk bergabung menjadi satu perusahaan, meskipun
jika dilihat dari segi proses ketiganya berbeda. Seringkali istilah
merger dipilih atau dipakai untuk mewakili tiga tindakan tersebut
secara bergantian.
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Secara umum jenis merger meliputi merger horizontal, merger
vertikal, dan merger konglomerat. Merger horizontal adalah
merger yang melibatkan dua perusahaan yang sebelumnya saling
berkompetisi secara langsung. Perusahaan-perusahaan yang
terlibat dalam merger ini tidak hanya menjual produk yang sama,
tetapi juga beroperasi di pasar yang sama. Adapun merger vertikal
dilakukan oleh dua perusahaan yang sebelumnya telah memiliki
hubungan, misalnya dalam alur produksi yang berurutan (produsen
dan konsumen). Sedangkan merger konglomerat adalah merger
yang melibatkan dua atau beberapa perusahaan yang beroperasi
di bidang yang sangat berbeda atau tidak ada hubungan satu
perusahaan dengan perusahaan yang lain.
Merger dan akuisisi yang dilakukan perusahaan mempunyai
tujuan utama yaitu meningkatkan sinergi perusahaan. Rumus
dasar yang mendasari aksi merger dan akuisisi adalah satu
tambah satu sama dengan tiga. Kelebihan satu dari hasil dalam
rumus tersebut karena adanya tambahan sinergi itu. Target dari
transaksi merger dan akuisisi oleh perusahaan adalah nilai tambah
perusahaan hasil merger dan akuisisi tersebut harus lebih besar
dibandingkan total nilai tambah dari dua atau lebih perusahaan
yang terpisah sebelum merger dan akuisisi. Dengan adanya
sinergi, perusahaan hasil merger dan akuisisi akan memperoleh
banyak manfaat dan keuntungan. Dalam berbagai ulasan tentang
merger dan akuisisi, faktor keuntungan merger dan akuisisi yang
akan diperoleh perusahaan antara lain adalah pencapaian tingkat
skala ekonomi, penguasaan teknologi, menjamin pasokan bahan
baku, peningkatan jangkauan pasar, mendapatkan akses pasar
internasional, dan kesempatan memperoleh dana pembiayaan.
Pencapaian tingkat skala ekonomi suatu perusahaan dapat
terjadi setelah mereka melakukan merger. Sebagai contoh,
semakin besar perusahaan semakin tinggi pula daya beli yang
dimilikinya. Dengan daya beli yang tinggi tersebut perusahaan akan
memperoleh keuntungan lain, semisal, ketika membeli bahan baku
untuk produksi maka perusahaan tersebut dapat memiliki peluang
yang lebih besar untuk memperoleh harga pembelian yang lebih
murah dari pemasok karena jumlah pembelian yang besar.
Penguasaan teknologi baru akan mengikuti sinergi yang terjadi
pada perusahaan yang melakukan merger. Penguasaan teknologi
tersebut lebih terasa jika salah satu perusahaan yang melakukan
merger memiliki teknologi yang lebih baik daripada perusahaan
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dan pengambilalihan. Pedoman tersebut memuat pandangan
lainnya. Dengan penguasaan teknologi yang lebih baik perusahaan
KPPU kepada pelaku usaha yang akan melakukan merger dengan
dapat melakukan berbagai inovasi sehingga dapat meningkatkan
menggunakan dua tolak ukur yaitu threshold notifikasi dan
daya saing perusahaan tersebut.
substantive test. Untuk menyesuaikan pandangan tentang merger
Dalam kasus merger vertikal, dimana merger dilakukan antara
perusahaan hulu dengan perusahaan hilir, maka keuntungan yang
sesuai dengan UU No. 5 / 1999, maka dalam pedoman tersebut
dapat diperoleh dari merger jenis ini adalah tersedianya bahan baku
dijelaskan pengertian merger secara sederhana adalah tindakan
karena mempunyai perusahaan pemasok bahan bakunya sendiri.
pelaku usaha yang mengakibatkan:
Keuntungan merger berikutnya adalah peningkatan jangkauan
1. Terciptanya konsentrasi kendali dari beberapa pelaku usaha
pasar perusahaan. Penggabungan perusahaan akan mempercepat
yang sebelumnya independen kepada satu pelaku usaha atau
perolehan pasar baru dibandingkan jika satu perusahaan
satu kelompok; atau
mengembangkannya sendiri. Hal itu berimbas pada pendapatan
2. Beralihnya suatu kendali dari satu pelaku usaha kepada pelaku
dan keuntungan perusahaan.
usaha lainnya yang sebelumnya masing-masing independen
Keuntungan mendapatkan akses pasar internasional didapat
sehingga menciptakan konsentrasi pengendalian atau
ketika suatu perusahaan menempuh merger dengan suatu
konsentrasi pasar.
perusahaan asing sehingga pasar dari perusahaan asing tersebut
Sebenarnya ada dua bentuk notifikasi/pemberitahuan merger
dapat di akses. Kebijakan tersebut diambil karena tidak mudah bagi
kepada KPPU yaitu pra-notifikasi dan post-notifikasi namun dalam
suatu perusahaan untuk mendapatkan akses ke pasar internasional.
pedoman tersebut hanya menjelaskan mengenai pra-notifikasi.
Yang terakhir, dengan perusahaan yang lebih besar
Sedangkan mengenai post-notifikasi akan diatur melalui Peraturan
kesempatan memperoleh dana untuk pembiayaan perusahaan
Pemerintah mengenai pasal 28 dan 29 UU No. 5 / 1999 yang
hingga saat ini belum diterbitkan.
lebih besar pula. Dengan dana besar yang
Meskipun pra-notifikasi merupakan
dimilikinya, perusahaan akan memiliki
Rumus dasar yang mendasari
pemberitahuan yang bersifat sukarela dari
peluang untuk melakukan ekspansi dan
aksi merger dan akuisisi adalah
pelaku usaha/perusahaan kepada KPPU
berdampak pada pertumbuhan perusahaan.
satu tambah satu sama dengan
mengenai rencana suatu merger, namun
Dalam banyak hal, merger dan akuisisi
pelaku usaha hendaknya melakukan
memberikan kontribusi positif kepada
tiga. Kelebihan satu dari hasil
pra-notifikasi sebelum merger karena
perusahaan. Bahkan dapat menjadi jalan
dalam rumus tersebut karena
dapat meminimalisir resiko kerugian yang
keluar dari berbagai permasalahan yang
adanya tambahan sinergi itu.
mungkin diderita oleh pelaku usaha jika
sedang dihadapi oleh perusahaan, terutama
mergernya dianggap menyebabkan praktek
ketika kondisi perekonomian sedang sulit.
Target dari transaksi merger dan
monopoli atau persaingan usaha tidak
Meskipun merger dan akuisisi memberikan
akuisisi oleh perusahaan adalah
sehat. Hal tersebut dapat terjadi karena
efek positif karena dapat mengefisienkan
KPPU mempunyai kewenangan untuk
perusahaan dan menguntungkan konsumen,
nilai tambah perusahaan hasil
menetapkan pembatalan penggabungan,
tetapi jika aktivitas merger dan akuisisi
merger dan akuisisi tersebut
peleburan, dan pengambilalihan yang dapat
tidak dikontrol dengan baik maka dapat
harus lebih besar dibandingkan
menyebabkan praktek monopoli dan atau
menimbulkan dampak negatif baik terhadap
persaingan tidak sehat berdasarkan Pasal
persaingan usaha maupun terhadap
total nilai tambah dari dua atau
47 ayat 2 huruf e. Untuk menghindari
konsumen. Dampak negatif tersebut dapat
lebih perusahaan yang terpisah
pembatalan merger tersebut nantinya,
terjadi ketika transaksi merger melahirkan atau
sebelum merger dan akuisisi.
pelaku usaha harusnya memanfaatkan
menambah kekuatan perusahaan di pasar
kesempatan untuk melakukan notifikasi
(market power). Merger horizantal adalah
sebelum melakukan merger kepada KPPU, agar KPPU dapat
jenis merger yang paling berpotensi menimbulkan dampak negatif
memberikan penilaian terhadap rencana merger tersebut.
tersebut dibandingkan jenis merger yang lainnya.
Dengan adanya proses pra-notifikasi, KPPU nantinya sudah
Dengan kekuatan yang dimilikinya di pasar, perusahaan
dapat memberikan peringatan (meskipun tidak mengikat) kepada
tersebut dapat menaikkan harga diatas harga kompetisi serta
perusahaan/pelaku usaha yang akan melakukan merger. Selain itu.
menurunkan jumlah dan kualitas produknya. Hal ini bisa
keberadaan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam UU
berujung pada kerugian yang diderita oleh konsumen. Hal lain
No. 5 Tahun 1999 tetap diperlukan, sehingga akan terwujud rezim
yang dapat terjadi dengan adanya kekuatan perusahaan di
pengaturan merger yang komprehensif. Hal tersebut juga selaras
pasar bersangkutan antara lain tidak adanya lagi insentif yang
dengan fokus KPPU ke depan untuk menangani kasus merger dan
dipunyai perusahaan tersebut untuk meningkatkan kualitas
akuisisi selain kasus tender yang masih mendominasi. n
teknologi dan menambah inovasinya. Bahkan dengan kekuatan
dan penguasannya, perusahaan hasil merger dapat menciptakan
hambatan masuk (entry barrier) bagi pendatang baru untuk masuk
pasar.
Dengan latar belakang dampak negatif dari tindakan merger
dan akuisisi, KPPU sesuai dengan amanat pasal 28 dan 29
UU No. 5/1999 melakukan pengendalian terhadap tindakan
penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, khususnya
yang mengakibatkan berkurangnya tingkat persaingan di pasar
Yudanov Bramantyo Adi, S.Sos
bersangkutan dan menimbulkan kerugian masyarakat. Hal tersebut
Staf Subdirektorat Publikasi
dilakukan dengan menyusun pedoman untuk mendukung pasal
Direktorat Komunikasi KPPU-RI
28 dan 29 UU No. 5/1999 tentang penggabungan, peleburan,
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Kalau ceroboh, merger akuisisi bisa merepotkan dan
merugikan

B

ERSAMA KITA BISA. Kalimat itu adalah adalah jargon
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla
(SBY-JK) hasil pemilu 2004 lalu. Jargon itu menjadi semacam
tagline pasangan itu hingga pengujung masa kekuasaannya.
Tapi jargon itu sekarang diucapkan dengan nada berbeda, yakni
dilekati dengan tanda tanya, menyusul mulai terlihatnya hasil
pencontrengan suara pemilu legislatif tahun 2009. Baik SBY
maupun JK sama-sama berpikir apakah masih akan bersama
setelah melihat konstalasi perolehan suara masing-masing
kendaraan politiknya.
Terserahlah. Mari kita tinggalkan bincang politik itu dulu. Pengantar di
atas hanya karena terbawa suasana pemilu yang masih hangat. Tulisan
ini lebih akan melihat konsep ‘bersama’ itu dalam konteks ekonomi,
khususnya praktek korporasi. Sesuai nalar awam, kebersamaan alias
sinergi pasti mendatangkan kekuatan yang lebih besar dibanding
dengan aksi sendiri. Petuah lama mencontohkan kearifan itu melalui
kasus sapu lidi, yang menjadi kuat karena kumpulan lidi-lidi.
Dalam konteks korporasi, sinergi itu salah satunya diwujudkan
dengan penggabungan dua perusahaan baik dengan merger atau
akusisi. Transaksi yang mendasari penggabungan dua perusahaan
itu populer dikenal dengan istilah M&A. Sesuai dengan keyakinan
bahwa kebersamaan akan menguntungkan, transaksi tersebut
mengenal rumus dasar satu tambah satu sama dengan tiga.
Targetnya, nilai tambah perusahaan hasil M&A harus lebih tinggi
dibandingkan total nilai tambah dari dua perusahaan yang terpisah
(Kontan, 26 Juni 2008).
Aksi merger dan akuisisi sendiri meski sama-sama berujung
pada penggabungan perusahaan, namun memiliki perbedaan dalam
prosesnya. Merger terjadi ketika dua perusahaan bergabung dan
membentuk perusahaan baru. Kedua perusahaan menyerahkan
saham masing-masing dan menerbitkan saham baru pengganti.
Adapun akusisi terjadi ketika sebuah perusahaan membeli perusahaan
lain dan menyatakan dirinya sebagai pemilik baru. Perusahaan sasaran
akuisisi melebur ke pihak yang mengakuisisi. Terutama pada situasi
perekonomian sulit, merger akusisi menjadi salah satu pilihan favorit
perusahaan. Praktek itu diyakini dapat meningkatkan daya saing dan
efisiensi. Tak hanya swasta saja yang melirik praktek tersebut. Belum
lama ini, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
mengusulkan penggabungan dua perusahaan farmasi pelat merah, PT
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Kimia Farma (Persero) dan PT Indofarma (Persero), salah satunya untuk
meningkatkan pangsa pasarnya.
Ya, perluasan pangsa pasar memang tujuan yang paling terlihat
dari penggabungan dua perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan
pasar baru lebih cepat dibanding mengembangkan pasar sendiri.
Sebab, pasar baru diperoleh dari pasar yang sudah dikembangkan
sebelumnya oleh perusahaan sasaran. Contohnya, akusisi horizontal
oleh raksasa retail Carrefour terhadap Alfa Retailindo. Pada 2007,
pangsa pasar Carrefour berkisar 44,74 persen, menempati posisi
tertinggi, diikuti Hero-Giant 19,76 persen, Alfa 18,44 persen dan
Matahari-Hypermart 13,65 persen. Setelah mengakuisisi Alfa pada
awal 2008, pangsa pasar peretail asal Prancis itu melonjak menjadi
66,73 persen, diikuti Hero-Giant 19,16 persen dan MatahariHypermart 10,88 persen (Koran Tempo, 13 April 2009).
Masih banyak sederet keuntungan penggabungan perusahaan,
selain perluasan pangsa pasar tadi. Keuntungan lain misalkan
peningkatan daya beli yang berujung peningkatan daya tawar
ke pemasok, efisiensi, juga peluang yang lebih besar untuk
mendapatkan pembiayaan karena meningkatnya skala perusahaan.
Di lantai bursa, praktek merger akusisi dua perusahaan akan
memberika sentimen positif terhadap perusahaan bersangkutan.
Tapi, praktek apapun memang selalu mempunyai dua sisi yang
bertolak belakang. Pelaku merger akuisisi tentu tak boleh silau dengan
bayangan keuntungan-keuntungan tersebut. Ada banyak contoh
kerugian dari praktek merger akusisi. Kerugian itu bisa datang dari
dampak merger karena perusahaan sasaran menjadi beban, atau
kerugian karena situasi sulit yang muncul akibat merger. Situasi
sulit ini bisa merepotkan dan menyedot banyak energi. Jadi alihalih meningkatkan keuntungan, sinergi dua perusahaan justru bisa
mendatangkan kerugian besar.
Jangan dulu bicara kerugian yang rumit-rumit. Kita lihat
dulu saja kerugian berupa kerepotan-kerepotan yang timbul
dari merger akuisisi. Satu contoh, pada kasus akuisis perusahaan
investasi Bhakti Investama atas maskapai penerbangan Adam Air
pertengahan tahun 2007 lalu.
Melalui anak perusahaannya, Bhakti mengakusisi separuh
saham Adam Air. Tapi apa yang diperoleh? Bukannya keuntungan
dari pasar penerbangan yang ditangguk, pihak Bhakti justru
kerepotan. Menyusul kerugian yang menimpa Adam Air, Bhakti
pun urung mendapat keuntungan. Jangankan menarik dananya
kembali, pihak Bhakti pun turut pusing setelah Adam Air pailit,

opini
mengingat dia masih tercatat sebagai
pemegang saham sehingga turut terseretseret juga dalam pertanggungjawaban.
Ada juga contoh lain dari kerepotan akibat
akusisi. Kali ini lebih serius dan berbahaya, yakni
ancaman terjeblos di praktek monopoli setelah
merger akuisisi. Kejadian ini misalkan pada
kasus akusisi Carrefour terhadap Alfa, seperti
sudah disinggung di atas. Gara-gara akuisisi
tersebut, Carrefour harus berurusan dengan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
karena diduga telah melakukan monopoli
sebagai dampak bawaan dari akuisisi yang
telah dilakukan tersebut.
Padahal seperti diketahui, di Indonesia
juga di negara-negara lain, monopoli tegastegas dilarang. Monopoli merupakan salah
satu praktek persaingan tidak sehat yang
ujung-ujungnya akan merugikan semuanya
dan menghambat kemajuan. Dugaan
monopoli Carrefour sendiri berawal dari
kondisinya pasca akuisisi. Menurut catatan
KPPU, sesudah akuisisi itu, pangsa pasar
Carrefour di upstream (pasar pemasok)
66,73 persen dan di downstream (pasar retail
modern) 48,38 persen.
Carrefour pun dinilai terindikasi melanggar
pasal 17 dan 25 Undang-undang nomor
5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat. Pasal 17 menyebutkan pelarangan
penguasaan produksi dan pemasaran barang
yang mengakibatkan praktek monopoli.
Sementara pasal 25 disebutkan pelaku usaha
dilarang menggunakan posisi dominan
untuk menetapkan syarat perdagangan
dan mencegah konsumen memperoleh
barang dengan harga bersaing. Sanksinya
pun tidak main-main. KPPU tak hanya dapat
membatalkan akuisisi, bahkan bisa juga
menjatuhkan sanksi denda atau ganti rugi. Tapi
itu jika ditemukan bukti konkrit akusisi tersebut
merugikan konsumen dan menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat (Koran Tempo,
3 April 2009). Sejauh ini pihak Carrefour
tetap bergeming dan yakin bahwa tidak ada
pelanggaran (Koran Tempo, 14 April 2009).
Memang kasus ini masih berjalan, dan
belum ada keputusan yang diketok. Tapi yang
jelas, pihak Carrefour harus mengeluarkan
tenaga ekstra untuk berkelit dari tuduhan
pelanggaran melakukan monopoli setelah
akuisisi tersebut. Selain itu, terbuka juga
potensi kerugian yang timbul jika nantinya
benar-benar terbukti melakukan pelanggaran
seperti yang dituduhkan.

Menghindari Monopoli
Berkaca dari pengalaman Carrefour
tersebut, maka sungguh bijak jika pelaku
usaha yang akan melakukan strategi

merger akuisisi benar-benar berhitung
matang. Jadi persiapannya tak hanya berupa
uji kepantasan (due diligence) terhadap
perusahaan sasaran agar penggabungan
tidak sekedar menambah beban, tapi juga
persiapan dengan cara mencermati hitunganhitungan agar tak terjeblos dalam praktek
monopoli.
Dalam hal ini, pemerintah juga harus
membantu pelaku usaha agar tak bingung
dan ragu, apakah rencana merger akuisisi yang
akan dilakukan bakal mengakibatkan praktek
monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
Untuk itu, harus ada kepastian hukum bagi
pelaku usaha yang akan melakukan merger.

Tapi, praktek apapun memang
selalu mempunyai dua sisi yang
bertolak belakang. Pelaku merger
akuisisi tentu tak boleh silau
dengan bayangan keuntungankeuntungan tersebut. Ada banyak
contoh kerugian dari praktek
merger akusisi. Kerugian itu
bisa datang dari dampak merger
karena perusahaan sasaran
menjadi beban, atau kerugian
karena situasi sulit yang muncul
akibat merger.
Memang dalam Undang-undang
5/1999 sudah ada pedoman soal aksi
korporasi itu yakni di pasal 28 dan 29
tentang penggabungan, peleburan dan
pengambilalihan. Tapi aturan dalam suatu
undang-undang yang masih umum kadang
menyulitkan pelaksanaannya. Karena itu,
diperlukan pedoman pelaksanaannya agar
benar-benar jelas dan terukur sehingga
pelaku usaha tak ragu dalam melangkah.
Untuk itu, sebelumnya harus ada
persamaan persepsi antara pemerintah dan
pelaku usaha mengenai batasan merger
akuisisi, dan tentu saja kriteria yang jelas seputar
batasan monopoli dan persaingan tidak sehat
yang berpotensi timbul sesudah merger akuisisi
dilakukan. Tak kalah penting juga, diperlukan
kepastian pedoman aturan pelaksanaan merger
akuisisi oleh pelaku usaha asing atas perusahaan
domestik yang pastinya akan berdampak pada
pasar domestik mengingat banyak praktek
merger akuisisi yang melibatkan pelaku usaha
asing di Indonesia.
Sejauh ini, KPPU sebagai wasit persaingan
usaha di Indonesia telah melempar bola

terkait penyusunan pedoman merger akuisisi
agar tidak menjurus ke praktek persaingan
tidak sehat tersebut. Sebagai dasarnya,
KPPU merumuskan definisi legal bahwa aksi
merger perusahaan mencakup pelaksanaan
konsolidasi, akuisisi, penggabungan,
peleburan, juga pengambilalihan (Suara
Pembaruan, 20 Maret 2009).
Disebut aksi merger jika timbul setidaknya
dua akibat yakni terciptanya konsentrasi
kendali dari beberapa pelaku usaha yang
sebelumnya independen kepada satu pelaku
usaha atau satu kelompok pelaku usaha,
dan beralihnya suatu kendali dari satu pelaku
usaha kepada pelaku usaha lainnya yang
sebelumnya masing-masing independen
sehingga menciptakan konsentrasi
pengendalian atau konsentrasi pasar.
Untuk mengukur apakah rencana
merger suatu perusahaan menjurus ke arah
persaingan tidak sehat atau tidak, KPPU juga
mengenalkan dua tolok ukur yakni threshold
notifikasi dan substantive test. Pranotifikasi
dapat dilakukan sedini mungkin oleh tiap
pihak yang akan melakukan merger. Tapi
dapat juga dilakukan pihak pengambil alih
jika yang terjadi adalah pengambilalihan,
dalam arti sudah ada kontrak, nota
kesepahaman, serta dokumentasi lain yang
menunjukkan rencana merger.
Adapun substantive test dapat dimulai
dari penilaian awal terkait definisi pasar yang
bersangkutan dan konsentrasi pasar. Setelah
itu, menyangkut penilaian menyeluruh,
diantaranya tentang entry barrier, efisiensi,
dan bankruptcy defends. Dalam hal
menghitung konsentrasi pasar, terdapat
dua metode yakni Hirschman Herfindahl
Index (HHI) dan Concentration Ratio 4 (CR4).
Prioritas yang akan diterapkan di Indonesia
adalah metode HHI.
Nah, melihat perkembangan demikian,
sekarang tinggal bagaimana pelaku usaha
menangkap bola dari KPPU itu. Dalam
era partisipasi publik terbuka dewasa ini,
lontaran tersebut perlu segera ditanggapi
dengan serius, mumpung masih dalam
tahap penyusunan. Lebih baik sekarang
diupayakan terwujudnya kesepakatan
sehingga masing-masing memegang rujukan
yang jelas bersama-sama sebagai modal
pelaksanaannya. Itu lebih aman daripada
nanti repot di belakang hari. n
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Integrasi Ekonomi dan
Kebijakan Persaingan
di Asia Tenggara
Deswin Nur *)

Bisakah kita membayangkan apabila negara-negara di Asia Tenggara membuat
perjanjian integrasi ekonomi dan menghapuskan semua hambatan perdagangan
keluar dan masuk di wilayah tersebut? Ini artinya di Indonesia inflitrasi barangbarang asing dari negara tetangga akan semakin meluas.

E

ropa telah melakukan integrasi ekonomi
tersebut dalam bentuk yang lebih
komprehensif, dan terbukti tidak
seluruh negara di Eropa bergabung dalam
integrasi tersebut. Dengan semakin hilangnya
hambatan perdagangan, otomatis tingkat
persaingan akan semakin tinggi. Pelaku
usaha domestik tidak hanya memperhatikan
pesaing sesama domestiknya, namun juga
pesaing asing yang kemungkinan lebih
efisien. Atau bahkan sebaliknya, produk
dan jasa lokal yang efisien akan semakin
mengepakkan sayapnya di seluruh wilayah
Asia Tenggara. Memperhatikan situasi ini,
kebijakan dan hukum persaingan usaha di
tingkat regional menjadi sangat penting.

Awal Integrasi Ekonomi ASEAN
Philipp J.H. Schroder dalam Cartel Stability
and Economic Integration, menemukan
bahwa integrasi ekonomi akan memberikan
penurunan biaya perdagangan tertentu
(tarif, biaya asuransi, atau resiko nilai tukar)
dan memperlemah upaya kartel (baik dalam
hal kuantitas atau harga), sehingga pasar
menjadi lebih pro persaingan. Beberapa
18

Edisi 15  2009

peneliti lain juga pernah mengungkapkan
bahwa perilaku anti persaingan dalam hal
potensi kolusi antar perusahaan dapat terjadi
karena kartel antar perusahaan dari beberapa
negara menjadi lebih stabil ketika hambatan
perdagangan dikurangi.
Sebagai lembaga persaingan, dukungan
akademis ini merupakan bentuk dukungan
positif bagi harmonisasi kebijakan persaingan
tingkat regional. Hal ini menjadi penting
mengingat kesepakatan para pimpinan
negara ASEAN pada Bali Summit 2003
untuk mengintegrasikan ekonomi di negara
ASEAN (ASEAN Economic Community) pada
tahun 2020. ASEAN Economic Community
akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan
basis produksi tunggal yang lebih dinamis
dan kompetitif dengan mekanisme dan cara
baru untuk memperkuat implementasi inisiasi
ekonomi yang telah ada; mengakselerasi
pergerakan pelaku bisnis dan tenaga kerja; dan
memperkuat mekanisme institusi ASEAN.
Kebijakan persaingan merupakan salah
satu elemen penting (key area) dalam menjamin
tercapainya integrasi ekonomi tersebut. Tujuan
yang ingin dicapai adalah mempercepat terciptanya

budaya persaingan sehat dan oleh karenanya
rencana strategis ASEAN Economic Community
menggariskan bahwa kebijakan persaingan telah
diperkenalkan pada negara ASEAN pada tahun
2015. Untuk itu, pimpinan ASEAN mendorong
suatu jaringan bagi lembaga yang bertanggung
jawab atas kebijakan persaingan sebagai forum
untuk berdiskusi dan berkoodinasi dalam
hal kebijakan persaingan. Serta mendorong
program/aktivitas pembentukan kapasitas
dan pembuatan pedoman regional mengenai
kebijakan persaingan.
Sebagai pengejewantahan misi yang
ditetapkan dalam kesepakatan tersebut,
ASEAN Expert Group on Competition (AEGC)
dibentuk sebagai bagian working group di
ASEAN Secretariat. Organisasi ini merupakan
perubahan dari ASEAN Consultative Forum on
Competition (ACFC) yang diinisiasi KPPU sejak
tahun 2006. AEGC yang terdiri dari perwakilan
lembaga persaingan atau pemerintah yang
mengurusi isu persaingan usaha tersebut
memiliki beberapa tujuan utama, yaitu
bertindak sebagai suatu forum untuk berdiskusi
dan berkoodinasi dalam bidang kebijakan
persaingan; mendorong peningkatan kapasitas
untuk mengembangkan dan meningkatkan
kesadaran atas kebijakan persaingan; dan
mengembangkan pedoman regional yang
berisikan praktek terbaik di bidang kebijakan
persaingan pada tahun 2010.
Sebagai catatan, saat ini hanya empat
negara yang telah memiliki hukum dan kebijakan
persaingan, yaitu Indonesia, Thailand, Vietnam
dan Singapura. Negara lain masih dalam
proses pembuatan landasan hukumnya. Dalam
waktu dekat, Malaysia, Laos, dan Kamboja
akan memperkenalkan hukum persaingannya.
Sementara negara lain seperti Brunei Darussalam,
Myanmar, dan Filipina masih berfokus kepada
pembentukan kebijakan persaingan yang
bersifat sektoral. Dari empat negara yang telah
mengimplementasikan hukum dan kebijakan
persaingan tersebut, Indonesia dan Thailand
merupakan dua negara yang lebih dahulu
menetapkan hukum persaingannya, yaitu pada
tahun 1999. Namun demikian, hingga saat ini
Indonesia merupakan negara dengan hukum
dan lembaga persaingan yang lebih maju
dibandingkan negara tetangga lainnya.
Hukum persaingan usaha di Thailand
hingga saat ini masih berada di bawah kendali
kementerian (Department of Internal Trade) dan
hingga saat ini belum pernah mengeluarkan
putusan. Singapura lebih beruntung karena
mereka lebih independen, tetapi menganut
sistem kebijakan persaingan yang bersifat
sektoral. Artinya, pada regulasi sektoral (misalnya
di bidang transportasi kereta api dan pelabuhan),
pengawasan atas persaingan usaha dilakukan
oleh sektor tersebut. Lembaga persaingan tidak

internasional
ikut mengawasi sektor tersebut. Hingga saat
ini mereka telah mengeluarkan satu putusan,
yaitu mengenai kartel yang dilakukan oleh
produsen pemberantas hama (pest control).
Kasus yang paling sering dihadapi lebih kepada
analisa merger yang telah diberlakukan di
negara tersebut. Indonesia sendiri masih
mengembangkan regulasi merger, sementara
KPPU telah menyusun pedoman mengenai
analisa merger.

Dampak Integrasi Ekonomi
terhadap Kebijakan Persaingan
Berdasarkan pengamatan, integrasi
ekonomi di ASEAN dipacu oleh beberapa
faktor, yaitu pasar (melalui produksi bersama
oleh perusahaan multinasional), institusi
(melalui ASEAN Free Trade Agreement), dan
keberadaan zona ekonomi subregional.
Integrasi ekonomi ini dapat dinilai masih
dalam tahap pengembangan, walaupun
sesungguhnya proses tersebut telah dilakukan
puluhan tahun. Integrasi Eropa sendiri
dilakukan secara bertahap dan membutuhkan
50 tahun untuk mencapai tingkatan seperti
saat ini, yaitu dengan mata uang yang sama
dan lembaga regional yang telah maju.
Namun demikian, perkembangan dan
tingkatan/tahapan integrasi dilakukan oleh
dua wilayah adalah cukup sama. Hal yang
berbeda adalah pencetus atau pendorong
dilaksanakannya integrasi tersebut.
Di Eropa asal usul integrasi lebih
kepada aspek institusi yang telah dilakukan
melalui proses yang alami, sehingga
institusi regional menjadi kekuatan yang
mendorong penyatuan tersebut. Di ASEAN
pengembangan institusi regional juga telah
dilakukan, namun perkembangannya sangat
lambat dan beberapa institusi yang ada
cenderung lemah dan tidak efektif. Integrasi
ekonomi lebih disebabkan oleh kekuatan
pasar akibat jaringan kerjasama produksi,
daripada aspek kebijakan atau institusi.
Penyatuan ekonomi berbasis pasar dengan
latar belakang atau karakteristik negara dan
sistem ekonomi serta pemerintahan yang
berbeda, membuat penyatuan ekonomi hanya
dapat mencapai aspek-aspek tertentu. Perlu
dicatat bahwa ASEAN memiliki beberapa
sistem perekonomian, yaitu sosialis, kerajaan,
dan demokrasi, yang tentu saja memiliki
kepentingan politis yang berbeda-beda. Hal
tersebut terlihat dari kesepakatan regional atas
hukum dan kebijakan persaingan. Mengingat
hanya empat negara yang memiliki hukum dan
kebijakan persaingan serta memperhatikan
karakteristik yang sangat berbeda tersebut,
maka kesepakatan negara ASEAN atas hukum
dan kebijakan persaingan hanyalah sebatas
internalisasi kebijakan persaingan di seluruh
wilayah ASEAN. Ini berarti ASEAN hanya

mendorong adanya kebijakan persaingan,
daripada implementasi hukum persaingan di
tiap negara ASEAN atau bahkan adanya suatu
hukum persaingan regional sebagaimana
dikembangkan Eropa.
Tantangan persaingan usaha dalam
pembukaan pasar regional ini akan menimbulkan
beberapa permasalahan persaingan usaha
baru, khususnya terkait kegiatan usaha
antar negara. Ross Jones dalam tulisannya,
”Economic Integration and Competition Policy:
the Agenda for APEC” menjelaskan beberapa
hal yang perlu mendapat perhatian dalam
implementasi kebijakan persaingan regional,
yaitu perlakuan tiap negara atas kartel ekspor
dan impor, hambatan vertikal, penetapan harga
jual kembali, penggabungan usaha (merger),
dan penyalahgunaan posisi dominan. Hal ini
menjadi masuk akal karena kelima perilaku
tersebut merupakan perilaku yang umumnya
memiliki aturan berbeda di negara ASEAN
yang cenderung harus diharmonisasikan.
Misalnya di Indonesia, hukum persaingan
usaha mengecualikan setiap perilaku yang
terkait dengan ekspor. Ini berarti, misalnya,
perilaku kartel perusahaan Indonesia yang
dilakukan di negara ASEAN tidak akan ditindak.
Begitu juga dengan aturan penggabungan
usaha dan penyalahgunaan posisi dominan
yang memiliki batasan (treshold) berbeda-beda.
Ketiadaan suatu kesepakatan mengenai hukum
persaingan regional tentu akan mempersulit
harmonisasi kebijakan persaingan tersebut.
Saat ini asosiasi lembaga yang bertanggung
jawab dalam bidang persaingan usaha di
ASEAN (yaitu AEGC) hanya mentargetkan
terciptanya suatu pedoman regional mengenai
model kebijakan persaingan yang ideal serta
suatu buku pegangan (handbook) mengenai
kebijakan persaingan di tiap negara ASEAN.
Secara definisi, otomatis setiap aturan dalam
pedoman atau buku pegangan tersebut tidak
perlu diikuti oleh seluruh negara ASEAN.
Dengan demikian keberadaan produk tersebut
tanpa diikuti dengan bentuk komitmen yang
jelas akan membuatnya kehilangan makna dan
hanya menjadi referensi semata.
Mencermati hal tersebut, dipandang
beberapa hal yang perlu diwujudkan demi
suatu integrasi ekonomi dengan implementasi
kebijakan persaingan yang lebih baik.
Pertama, diperlukannya lembaga negara
tertentu (sebaiknya yang independen) yang
bertanggung jawab atas implementasi kebijakan
persaingan di tiap negara ASEAN untuk
mengawal kesepakatan regional tersebut.
Ketiadaan lembaga yang mengkhususkan diri
berkonsentrasi pada kebijakan persaingan dapat
mengurangi keharmonisan aturan kebijakan
persaingan regional. Ini dapat mendistorsi
keputusan investasi dan produksi yang mengarah
kepada alokasi sumber daya antar negara yang

tidak efisien. Keberadaan pedoman kebijakan
persaingan regional mungkin merupakan salah
satu solusi yang ditawarkan, namun mengingat
statusnya sebagai pedoman, aturan tersebut
tidak dapat secara konsisten diterapkan.
Untuk lebih menjamin implementasi
kebijakan persaingan tersebut, diperlukan suatu
kerjasama antar lembaga persaingan di negara
ASEAN. Di ASEAN pada tahap awal, kerjasama
dapat dilakukan secara bilateral, misalnya
KPPU dengan Competition Commission
of Singapore (CCS). Koordinasi bilateral
tersebut dapat meningkatkan kemampuan
lembaga persaingan untuk mencapai perilaku
tertentu yang mungkin tidak dicakup oleh
hukum atau kebijakan persaingan domestik.
Industri-industri strategis seperti transportasi
udara dan pelabuhan merupakan salah satu
contoh industri yang akan diuntungkan
dengan adanya kerjasama internasional
antar lembaga persaingan usaha di ASEAN.
Dengan adanya kerjasama bilateral tersebut,
negara akan diuntungkan dalam bentuk
penghematan biaya oleh perusahaan dan
anggaran pemerintah melalui pengurangan
biaya pengawasan oleh pemerintah atau resiko
ketidakpastian dalam melakukan aktivitas
bisnis sebagai wujud penghapusan perilaku
anti persaingan pada pasar internasional.
Kerjasama kebijakan persaingan yang lebih
baik antar negara juga dapat mengatasi
monopoli domestik, khususnya pada sektor
non-barang (jasa) yang cenderung memiliki
hambatan masuk yang rendah.
Pada akhirnya, liberalisasi aturan investasi
mungkin tidak cukup untuk mengundang
investasi asing pada sektor-sektor strategis
dengan kebutuhan modal yang tinggi. Kebijakan
persaingan yang efektif juga merupakan salah
satu aspek penting dalam mewujudkan hal
tersebut. Kerjasama antar lembaga persaingan
internasional dapat merupakan jawaban
terbaik untuk hal tersebut. Agar lebih efektif
dan dapat diwujudkan, kerjasama bilateral
juga perlu memperhatikan berbagai reformasi
pada beberapa aspek, khususnya perdagangan,
industri, dan kebijakan persaingan. Terlebih
apabila di regional tersebut, tingkat
perkembangan ekonomi negara anggotanya
sangat berbeda. n
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Dok. KOMPETISI

Pedoman tentang mergerjakan memuat pandangan atau
pendapat KPPU kepada pelaku usaha yang akan melakukan merger,
sehingga mereka memiliki rujukan apakah rencana merger mereka
dapat mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak
sehat. Sebelumnya, tentu pemahaman yang sama mengenai merger
antara KPPU dan pelaku usaha harus disejajarkan dulu. Sehingga,
pada pedoman juga dimuat aturan yang menegaskan bahwa yang
dimaksud dengan merger (juga mencakup Konsolidasi, Akuisisi,
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan) adalah:
3. Terciptanya konsentrasi kendali dari beberapa pelaku usaha yang
sebelumnya independen kepada satu pelaku usaha atau satu
kelompok pelaku usaha; atau
4. Beralihnya suatu kendali dari satu pelaku usaha kepada pelaku
usaha lainnya yang sebelumnya masing-masing independen
sehingga menciptakan konsentrasi pengendalian atau
konsentrasi pasar.

Publikasi Pedoman Pasal 28-29
UU No.5/1999:

Program Pre-Notifikasi
Merger

M

eskipun laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha terus
mengalir, tetapi langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) untuk meredam terjadinya persaingan usaha yang
tidak sehat tentu tidak surut. Tercatat, perkara pelanggaran yang
kerap ditangani adalah permasalahan dalam persekongkolan tender.
Padahal, sesuai ketentuan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat (UU No.5/1999) maka terdapat pasal-pasal yang terkait dengan
persoalan lain, semisal kartel dan merger.
Saat ini, KPPU telah selesai menyusun draft pedoman untuk
mendukung pelaksanaan pasal 28-29 UU No.5/1999 tentang
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. Draft pedoman
yang telah mulai dipublikasikan pada tanggal 19 Maret 2009 tersebut
nantinya ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku
usaha yang akan melaksanakan merger. Selain itu, dari sisi pelaksanaan
UU No.5/1999, maka terbitnya pedoman tentu akan bermanfaat bagi
peningkatan efektifitas dan efisiensi dunia usaha.
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Ketentuan tentang merger, terutama
program pre-notifikasi merger tersebut
(sesuai alur program terlampir), sangat
diperlukan oleh para pelaku usaha
sejalan dengan kondisi bahwa merger
telah menjadi salah satu strategi usaha
yang kerap dipilih oleh pelaku usaha
di tanah air, termasuk juga merger
pelaku usaha asing yang beroperasi
dan berdampak pada pasar domestik.
Jadi, dengan demikian tidak ada
perusahaan yang dikecualikan dalam
ketentuan merger dan kewenangan
KPPU untuk melakukan penilaian
merger mencakup pada seluruh sektor
industri. Selanjutnya, mencermati
penilaian merger tersebut, maka dua
substansi pentingnya adalah threshold
notifikasi dan substantive test.

Keseriusan langkah KPPU dalam menangani kasus merger patut
dipuji. Sebagai tindak lanjut dari publikasi draft tersebut, maka KPPU
juga telah membentuk Sub Direktorat Notifikasi dan Penilaian Merger
dan Akuisisi pada Direktorat Penegakan Hukum dalam struktur
baru internal KPPU sejak tanggal 3 April 2009 yang dikepalai oleh
Farid Fauzi Nasution, SH, LLM. Hal lain adalah sebagai catatan saja,
sejak berdiri, KPPU sudah menerbitkan empat pedoman lainnya
yaitu tentang larangan persekongkolan dalam tender (pasal 22
UU No.5/1999), tentang sanksi (pasal 47 UU No.5/1999), tentang
pengecualian perundang-undangan yaitu pada pasal 50 (a) UU
No.5/1999 dan tentang monopoli BUMN (pasal 51 UU no.5/1999).
Rencananya, pada tahun ini juga akan diterbitkan juga pedoman
tentang pasar bersangkutan (pasal 1 angka 10 UU No.5/1999), dan
tentang pengecualian pada hak intelektual sesuai pasal 50 (b) UU
No.5/1999.
Andi Zubaida Assaf

regulasi

PERATURAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG

PRA-NOTIFIKASI PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
DAN PENGAMBILALIHAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian
terhadap penggabungan, peleburan, dan
pengambilalihan yang dapat mengakibatkan praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat,
dipandang perlu adanya kejelasan tata cara dan
penilaian pra-notifikasi terkait dengan hal tersebut;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha tentang Pra-Notifikasi
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.
: 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. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P;
: Hasil Rapat Komisi tanggal 11 Maret 2009 dan 28 April 2009;

		 M E M U T U S K A N
Menetapkan

: PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA TENTANG PRA-NOTIFIKASI PENGGABUNGAN,
PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu
Perseroan/Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan
Perseroan/Badan Usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan
aktiva dan pasiva dari Perseroan/Badan Usaha yang menggabungkan
beralih karena hukum kepada Perseroan/Badan Usaha yang menerima
Penggabungan dan selanjutnya Perseroan/Badan Usaha yang
menggabungkan diri berakhir karena hukum.
2. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan/
Badan Usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan
satu Perseroan/Badan Usaha baru yang karena hukum memperoleh

aktiva dan pasiva dari Perseroan/Badan Usaha yang meleburkan diri dan
Perseroan/Badan Usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku
usaha untuk memperoleh atau mendapatkan baik seluruh atau
sebagian saham dan atau aset Perseroan/Badan Usaha. yang dapat
mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan/Badan
Usaha tersebut.
Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi.
Pra-Notifikasi adalah pemberitahuan yang bersifat sukarela oleh
pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan atau peleburan
badan usaha atau pengambilalihan saham untuk mendapatkan
pendapat Komisi mengenai dampak yang ditimbulkan dari rencana
penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan.
Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan
atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan
atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau
jasa tersebut.
Hari adalah hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali
hari libur nasional.
Undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
BAB II
TUJUAN

Pasal 2
Tujuan dibentuknya Peraturan Komisi ini adalah:
a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional
sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b. menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha yang hendak
melakukan penggabungan, peleburan dan pengambialihan;
c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
yang ditimbulkan oleh pelaku usaha melalui penggabungan, peleburan
dan pengambialihan;
d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
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BAB III
BATASAN NILAI
Pasal 3
(1) Pelaku Usaha dapat melakukan pra-notifikasi jika penggabungan atau
peleburan badan usaha memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi
Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau
b. nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau
peleburan melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
atau
c. mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima
puluh persen) pada pasar bersangkutan.
(2) Khusus untuk industri jasa keuangan (bank dan non-bank) berlaku
ketentuan sebagai berikut :
a. nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi
Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah); atau
b. nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan
melebihi Rp 15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah); atau
c. mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima
puluh persen) pada pasar bersangkutan.
Pasal 4
Pelaku Usaha dapat melakukan pra-notifikasi pengambilalihan apabila
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. pengambilalihan saham dengan hak suara sekurang-kurangnya 25%
(dua puluh lima persen); atau
b. pengambilalihan saham dengan hak suara kurang dari 25% (dua puluh lima
persen) namun menyebabkan perpindahan kendali secara efektif; atau
c. pengambilalihan aset atau transaksi lainnya yang menyebabkan
perpindahan kendali secara efektif; dan
d. pengambilalihan mengakibatkan nilai aset atau nilai penjualan (omzet)
atau pangsa pasar memenuhi batas sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

a. kemungkinan perilaku anti persaingan oleh badan usaha hasil
penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan pada pasar
bersangkutan, baik secara sepihak maupun bersama-sama dengan
pesaingnya;
b. efisiensi yang dihasilkan oleh penggabungan atau peleburan badan
usaha atau pengambilalihan;
c. kemungkinan jika tidak dilakukan penggabungan, peleburan dan
pengambilalihan maka perseroan/badan usaha yang bersangkutan
akan dinyatakan pailit atau keluar dari pasar sehingga merugikan
masyarakat dan kepentingan umum.
(3) Komisi berhak untuk memanggil pihak-pihak lain untuk diminta
keterangannya dalam proses penilaian;
(4) Penilaian menyeluruh dilakukan oleh Komisi selambat-lambatnya dalam
jangka waktu 60 (enam puluh) hari.
BAB VI
HASIL PENILAIAN
Pasal 7
(1) Hasil penilaian Pra-Notifikasi adalah Pendapat Komisi yang bersifat
mengikat Komisi dan tidak mengikat kepada Pelaku Usaha yang
melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan;
(2) Pendapat Awal Komisi dapat berupa ada atau tidak adanya keberatan
atau tidak adanya keberatan dengan memenuhi persyaratanpersyaratan yang ditetapkan oleh Komisi atas rencana penggabungan
atau peleburan atau pengambilalihan;
(3) Pelaku usaha yang melakukan penggabungan atau peleburan atau
pengambilalihan dapat melakukan konsultasi atas Pendapat Awal
Komisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
setelah pendapat Komisi diterima oleh pelaku usaha;
(4) Setelah berakhirnya masa konsultasi Komisi akan mengumumkan
Pendapat Akhir Komisi terhadap rencana penggabungan atau
peleburan atau pengambilalihan.

BAB IV
PENILAIAN AWAL

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
(1) Pra-Notifikasi dapat dilakukan setelah terdapat perjanjian atau
kesepakatan atau Nota Kesepahaman atau dokumentasi tertulis lainnya
diantara para pihak yang menyatakan adanya rencana untuk melakukan
penggabungan atau peleburan perusahaan atau pengambilalihan;
(2) Penilaian awal dilakukan untuk menilai ada tidaknya kekhawatiran
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat akibat
dari rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau
pengambilalihan berdasarkan pengukuran derajat konsentrasi pada
pasar bersangkutan;
(3) Dalam hal penilaian awal menunjukkan adanya konsentrasi tinggi
sebagai akibat rencana penggabungan atau peleburan badan usaha
atau pengambilalihan sehingga terdapat kekhawatiran praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka penilaian
dilanjutkan ke dalam tahap penilaian menyeluruh;
(4) Komisi berhak untuk memanggil pihak-pihak lain untuk diminta
keterangannya dalam proses penilaian;
(5) Penilaian awal dilakukan oleh Komisi dalam jangka waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap dan
memenuhi syarat administrasi.

Pasal 8
Ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pra-Notifikasi Penggabungan,
Peleburan, dan Pengambilalihan tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB V
PENILAIAN MENYELURUH
Pasal 6
(1) Penilaian menyeluruh dilakukan untuk menentukan ada tidaknya dugaan
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat akibat dari rencana
penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan;
(2) Penilaian menyeluruh sekurang-kurangnya mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut:
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Pasal 9
(1) Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Komisi ini, ketentuan yang
terkait dengan penilaian terhadap penggabungan, peleburan dan
pengambilalihan penanganan perkara di Komisi tetap mengacu
pada Undang-undang dan Peraturan Komisi mengenai Tata Cara
Penanganan Perkara di Komisi;
(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :
Mei 2009
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Ketua,

Benny Pasaribu, PhD.

aktifitas KPD

MEDAN

BATAM
SURABAYA

MAKASSAR
BALIKPAPAN

KPD MAKASSAR
Persaingan di Ranah
Industri Kakao Indonesia

K

www.depdagri.go.id

PD Makassar pada bulan Februari 2009 telah melaporkan
hasil Kajian Kebijakannya di bidang industri kakao. Kajian ini
dimulai dari ketertarikan akan fakta bahwa Indonesia adalah
penghasil kakao terbesar ketiga di dunia. Fakta memperlihatkan
perusahaan pengolah Kakao di Indonesia justru dalam keadaan
under capacity. Kapasitas terpasang indusri pengolahan kakao
Indonesia adalah sebesar 301.000 ton, namun kapasitas terpakai
hanya mencapai 162.000 ton.
Secara umum perkebunan kakao Indonesia didominasi oleh
perkebunan rakyat, dimana dari 1.191.800 ha, 93% diantaranya
merupakan perkebunan rakyat. Dari sisi pemasaran dapat dikatakan
bahwa bentuk struktur pasar industri kakao cukup kompetitif karena
hampir 80% hasil produksi kakao Indonesia ditujukan untuk ekspor,
sekitar 75% nya diproduksi di Pulau Sulawesi. Walau demikian,
industri kakao Indonesia dalam pasar internasional, dianggap
memiliki kualitas rendah dan lebih banyak diekspor dalam bentuk
non fermentasi.

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.

Dari penelusuran kajian ditemukan bahwa industri kakao saat ini
hanya dapat beroperasi rata-rata dalam kondisi under capacity. Hal ini
terjadi karena pihak perusahaan pengolah kesulitan mencari bahan
baku kakao yang sudah difermentasi. Para petani kakao umumnya
lebih suka menjual kakao dalam bentuk non fermentasi karena harga
kakao non fermentasi dan fermentasi hanya selisih antara Rp 1000,s/d Rp 2.000,- per kilogram, sedangkan untuk melakukan fermentasi
petani harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 2000,- per kilogram.
Selain itu eksportir lebih suka membeli dalam bentuk non fermentasi
sesuai permintaan dari negara Amerika, Singapura, dan Malaysia.
Industri pengolahan kakao Indonesia semakin kesulitan mencari
biji kakao fermentasi setelah diterbitkanya Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) No. 11/1996
tentang Kegiatan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).
Peraturan tersebut menyebutkan bahwa perusahaan asing dapat
melakukan pembelian didalam negeri dan pembelian barang dan
atau bahan hasil produksi didalam negeri untuk diekspor, termasuk
didalamnya membeli dan mengekspor biji kakao. Ekspor kakao
dalam bentuk non fermentasi semakin meningkat. Perusahaan
berstatus penanaman modal asing (PMA) cenderung mengekspor
kakao dalam bentuk non fermentasi. Hal tersebut dapat terlihat
dari sisi jumlah dan penguasaan pasar mereka didukung oleh
jaringan pemasaran dan pembiayaan yang memadai dibandingkan
perusahaan dalam negeri (PMDN), Kenyataan itu menjadikan PMA
dapat menikmati harga ekspor yang lebih tinggi dibandingkan
PMDN. Keunggulan PMA ini menyebabkan perusahaan eksportir
PMDN tersisihkan eksistensinya.
KPPU menemukan fakta bahwa penetapan harga di petani saat
ini relatif tidak terdistorsi, karena informasi harga sangat terbuka dan
mudah diakses oleh petani. Harga menjadi relatif lebih baik bagi petani
karena ada persaingan yang terbuka. Persaingan terjadi antara eksportir
PMA dengan PMDN serta antara eksportir PMA dengan industri
pengolahan kakao, dimana eksportir PMA lebih menguasai pasar.
Memperhatikan kondisi tersebut, maka Pemerintah diharapkan
dapat menyusun kebijakan yang mampu menyentuh persoalan
budidaya pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan
sekaligus. Artinya, Pemerintah harus mampu mendorong
terciptanya harga yang menarik bagi petani dan mendorong
kemampuan pabrik pengolahan untuk melakukan pembelian
kakao dengan harga yang kompetitif.
Kekalahan bersaing dari eksportir PMDN dan industri pengolahan
kakao dengan eksportir PMA bukanlah masalah persaingan
sebagaimana didefinisikan UU No. 5 Tahun 1999. Persaingan tersebut
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lebih merupakan persaingan tidak sebanding antara kekuatan modal
besar eksportir PMA yang didukung industri pengolahan negara lain
dengan eksportir PMDN dan pabrik pengolahan dalam negeri. Dilihat
dari kompleksitas persoalan, untuk mengatasi persoalan ini maka
penanganan kebijakannya harus dilakukan lintas instansi dengan
melibatkan Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, dan
Departemen Perdagangan. Kebijakan harus dibuat secara komprehensif
yang mengakomodasi keinginan untuk mendorong perkembangan
pertanian dan industri pengolahan kakao. Diharapkan kebijakan yang
lahir dapat mengantarkan industri kakao ke arah yang lebih maju dan
berdaya saing, sehingga bermuara pada peningkatan kesejahteraan
petani dan masyarakat yang terlibat dalam industri pengolahan kakao.
Pemerintah diharapkan segera menyusun sebuah grand design
kebijakan industri kakao yang komprehensif, melalui kebijakan yang
mengakomodasi seluruh aspek industri kakao dari mulai budidaya
pertanian, industri pengolahan, dan perdagangannya. Selain itu, perlu
diperhatikan juga daya dukung lainnya, seperti aspek keuangan yang
sangat mungkin menjadi salah satu kendala terbesar bagi industri
kakao untuk berkembang dengan baik. Grand design tersebut akan
mendorong pertanian kakao Indonesia menjadi lebih kompetitif
sehingga mendukung industri pengolahan kakao dalam negeri. Upaya
itu dapat menjadikan Indonesia sentra industri kakao dengan nilai
tambah paling tinggi dalam jejaring industri kakao internasional.
Diperlukan kebijakan lintas instansi untuk menetapkan prioritas
pengembangan industri kakao Indonesia, sehingga penanganan
yang dilakukan tidak lagi parsial tetapi lebih menyeluruh dan
menyentuh akar permasalahan dari industri kakao selama ini.
Pemerintah disarankan merevisi kebijakan tersebut dengan
kebijakan yang bersifat perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha
nasional untuk meningkatkan kemampuan bersaing dalam menghadapi
eksportir PMA. Melalui kebijakan tersebut, maka akan terjadi sinergi
antara pertanian dan pabrik pengolahan kakao yang diharapkan akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. n

KPD MEDAN
Kegiatan Advokasi KPD KPPU Medan
kepada Pemerintah Kota Medan

K

PPU pada akhir tahun 2008 telah memberikan advokasi
ke Dinas Pertamanan Kota Medan mengenai perbaikan
sistem mekanisme dalam perolehan izin pendirian papan
reklame di Kota Medan. Advokasi dilakukan agar Dinas terkait
lebih memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang
sehat, sehingga tidak menimbulkan kegiatan atau aktivitas yang
melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Advokasi menurut almarhum Mansour Faqih (2000) adalah
media atau cara yang digunakan dalam rangka mencapai suatu
tujuan tertentu. Advokasi lebih merupakan suatu usaha sistematis
dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya
perubahan dalam kebijakan publik supaya maju secara bertahap.
Advokasi juga merupakan langkah untuk merekomendasikan
gagasan kepada orang lain atau menyampaikan suatu issu
penting untuk dapat diperhatikan masyarakat. Selain itu. Advokasi
juga mengarahkan perhatian para pembuat kebijakan untuk
24
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mencari penyelesaiannya serta membangun dukungan terhadap
permasalahan yang diperkenalkan dan mengusulkan bagaimana
cara penyelesaian masalah tersebut.
Webster’s New Collegiate Dictionary mengartikan advokasi
sebagai tindakan atau proses untuk membela atau memberi
dukungan. Advokasi dapat pula diterjemahkan sebagai tindakan
mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang.
KPPU KPD Medan juga diundang Rapat Dengar Pendapat
(RDP) oleh Komisi B DPRD Propinsi Sumatera Utara pada tanggal
14 Agustus 2008 lalu untuk membahas permasalah ini dari sudut
pandang hukum persaingan usaha dan UU Nomor 5 Tahun 1999.
Didalam RDP tersebut selain KPPU juga hadir pengusaha reklame
serta Dinas Pertamanan Kota Medan. Rapat tersebut membahas
mengenai permasalahan tentang pendirian reklame di Kota Medan.
Kemudian pada tanggal 18 Desember 2008, KPPU KPD Medan
mengadakan public hearing dengan mengundang seluruh pihak
terkait yaitu Dinas Pertamanan Kota Medan, Persatuan Perusahaan
Periklanaan Sumut (PPPI) Sumut. Hadir juga didalam public hearing
tersebut komisioner KPPU yaitu M. Nawir Messi. Didalam acara
public hearing, Dinas Pertamanan Kota Medan mengakui bahwa
belum ada mekanisme perolehan izin pendirian papan reklame
di Kota Medan yang jelas, titik yang strategis memang belum
ditenderkan dan masih melalui mekanisme siapa cepat dia dapat.
Melalui public hearing ini KPPU meminta kepada Dinas Pertamanan
untuk mengeluarkan dan merancang peraturan tentang
mekanisme tender pendirian papan reklame di Kota Medan.
Peraturan tersebut bertujuan untuk menghindari kerugian bagi
semua pihak dan lebih transparan, serta mengedepankan prinsipprinsip persaingan usaha yang sehat.
Pada awal tahun 2009, atas saran dan pertimbangan KPPU,
maka Dinas Pertamanan menyusun peraturan tentang mekanisme
tender pendirian papan reklame di Kota Medan yang mengacu
pada prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. n

Diskusi Mengenai Jasa Konstruksi
di Sumatera Utara

P

ertengahan bulan Maret, tepatnya pada tanggal 13 Maret 2009,
Ketua KPPU RI, Bapak Dr. Ir. Benny Pasaribu, MEc berkenan
hadir di Kantor Perwakilan daerah Medan untuk kegiatan
diskusi dalam bidang jasa konstruksi dan kebijakan pengadaan
barang dan jasa di daerah. Diskusi ini dihadiri oleh Ir. Murniati
Pasaribu (Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Daerah Sumatera Utara-LPJKD), Ir. Junjungan Pasaribu (Ketua Umum
Gabungan pengusaha Kontraktor Nasional propinsi Sumatera Utara
- GAPEKNAS), Robertman Sirait (sektum LPJKD-SU), dan Rikardo
BM (Litbang LPJKD-SU). Terdapat beberapa permasalahan dalam
pembahasan dibidang jasa konstruksi dan kebijakan pengadaan
barang dan jasa di daerah. Dalam diskusi tersebut, Ketua Umum
LPJKD-SU, Ibu Murniati Pasaribu mengungkapkan bahwa praktek
penggunaan Sertifikat Badan Usaha (SBU) palsu sering terjadi. Beliau
mengharapkan KPPU dapat mengambil tindakan terhadap kondisi
tersebut karena hal ini terkait dengan kredibilitas perusahaan dalam
iklim persaingan usaha yang sehat.
Pengadaan barang dan jasa yang berbau premanisme, langganan
pemenang tender masih sering terjadi di wilayah Sumatera Utara, hal
ini diungkapkan oleh Bapak Ir. Junjungan Pasaribu. Selanjutnya, Beliau
juga mengungkapkan perhatian khusus GAPEKNAS terhadap KPPU
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dan mengharapkan KPPU dapat mengeluarkan blacklist (daftar hitam)
perusahaan yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999. Hal ini dimaksudkan untuk kejelasan pihak-pihak yang
berperkara dan memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak
mengindahkan nilai-nilai persaingan usaha sehat. n

PN Medan Kuatkan Kembali
Putusan KPPU

S

etelah melalui beberapa tahap persidangan, majelis hakim
Pengadilan Negeri (PN) Medan menolak keberatan para Terlapor
yang dinyatakan bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU). Pada 20 Maret 2009, Putusan yang dibacakan Ketua
Majelis Hakim Laurensius Sibarani SH dalam sidang yang dinyatakan
terbuka untuk umum itu sekaligus menguatkan putusan KPPU Perkara
Nomor 12/KPPU-L/2008 berkaitan dengan Tender Pembangunan
Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang
Hasundutan (Humbahas) Tahun Anggaran 2007.
KPPU sangat mengapresiasi putusan PN Medan tersebut. Hal ini
menunjukkan dukungan yang begitu kuat dari lembaga peradilan
terhadap penegakan hukum persaingan usaha. Dukungan tersebut
sebagai upaya penciptaan iklim persaingan yang sehat disektor
pengadaan barang dan jasa. Putusan ini merupakan putusan kedua
bagi KPPU yang dikuatkan oleh PN Medan. Sebelumnya, PN Medan
telah menguatkan putusan KPPU Nomor 18/KPPU-L/2006 terkait
Tender Pengadaan TV dan DVD Pendidikan pada Dinas Pendidikan
Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2006 yang mempunyai
nilai tender Rp 12,9 milyar.
Putusan PN Medan ini merupakan proses lanjutan dari Sidang
Majelis KPPU RI di Medan pada 13 Agustus 2008. PN memutuskan
tujuh perusahaan dilarang mengikuti tender selama 2 tahun (blacklist),
serta dikenakan denda. Perusahaan terbukti melakukan pelanggaran
terhadap Undang-Undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Usaha Persaingan Tidak Sehat, dalam tender Pengadaan
Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan
(Humbahas) Tahun Anggaran 2007.
Tujuh perusahaan tersebut, yakni PT Mutiara Lautan Indah (Terlapor
II) dengan hukuman blaclist 2 tahun dan denda sebesar Rp150 juta, PT
Karya Bukit Nusantara (Terlapor III) dengan hukuman 2 tahun blacklist
dan denda Rp10 juta. Kemudian, PT Dipa Panalasa (Terlapor IV) dengan
hukuman 2 tahun, blakclist dan denda Rp10 juta.
Ketiga perusahaan ini merupakan peserta dan pemenang dalam
tender pengadaan rumah dinas Bupati Humbang Hasundutan.
Sedangkan tiga perusahaan lainnya adalah peserta pengadaan,
masing-masing CV Kartika Indah Jaya (Terlapor V) dengan hukuman 2
tahun blacklist dan denda Rp100 juta, PT Linggaraha Pratama (Terlapor
VI) dengan hukuman 2 tahun blacklist dan denda Rp10 juta, CV
Toruan Nciho Corporation (Terlapor VII), dan CV Erkarya Jaya (Terlapor
VII) dengan hukuman 2 tahun blacklist dan denda Rp 6 juta. n

KPD BALIKPAPAN

P

ada awal tahun 2009 ini, KPD KPPU Balikpapan senantiasa
melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan selama
tahun 2008 yang lalu. Selain itu, KPD KPPU Balikpapan pun
senantiasa melakukan evaluasi agar mencapai hasil sesuai dengan
Rencana Operasional Kegiatan.
Memasuki usia tahun ketiga, KPD KPPU Balikpapan sebagai
perwakilan KPPU RI yang mempunyai lingkup kerja di seluruh Pulau
Kalimantan, telah melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan
dengan tugas sebagai perwakilan KPPU Pusat di daerah.
Pada bidang Komunikasi, dilakukan kegiatan diskusi terkait
dengan adanya putusan KPPU Perkara No. 17/KPPU-L/2008 mengenai
Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999
berkaitan dengan Proses Tender Pengadaan Perlengkapan Alat
Pemadam Kebakaran Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2007. Saat
ini putusan KPPU sedang ditelaah oleh tim dari Kejaksaan Negeri
Balikpapan dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
Saat ini KPD KPPU Balikpapan masih menangani dua perkara yang
masih berjalan. Perkara tersebut adalah perkara nomor 66/KPPUL/2008 mengenai dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pembangunan Sarana dan
Prasarana PON XVII Tahun 2008, pada kegiatan ‘Pembuatan Arena
Gantole’, yang berlokasi di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai
Kartanegara dan perkara nomor 67/KPPU-L/2008 tentang dugaan
pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan
Tender Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLJ Satker
Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan Dinas Perhubungan Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2007.
Dalam kegiatan litigasi, pihak kami telah memfasilitasi kegiatan
tim litigasi putusan atas perkara nomor 43/KPPU-L/2008 tentang
dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 yang berkaitan dengan Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung
Sekolah SMU/SMK Paket Pekerjaan Rehab SMK 4 Jl. KH. Achmad
Dahlan. Kegiatan tersebut dilakukan di Dinas Pemukiman dan
Pengembangan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2007 dan perkara
nomor 38/KPPU-L/2008 tentang dugaan persekongkolan dalam
tender peningkatan ruas jalan poros/penghubung Beras Jiring-UPT
Binangon Kecamatan Muara Komam pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2007. n

KPD SURABAYA
Revitalisasi Pasar Tradisional

M

akin menjamurnya jumlah toko-toko modern di
Indonesia menimbulkan kekhawatiran banyak kalangan,
khususnya para pedagang pasar tradisional. Kehadiran
ritel modern tersebut dikhawatirkan akan mengancam eksistensi
pasar tradisional yang merupakan salah satu tulang punggung
perekonomian berbasis kerakyatan.
Melihat fenomena tersebut, akhir Desember 2007 Presiden
Susilo Bambang Yudoyono menetapkan Peraturan Presiden Nomor
112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisioal,
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Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Peraturan tersebut sebagai
sarana untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Perpres. Ditetapkan
pula Peraturan Menteri Perdagangan No.53/M-Dag/Per/12/2008
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanaan, dan Toko Modern.
Di Jawa Timur pada khususya, bisnis ritel juga mengalami
perkembangan yang pesat. Pada tahun 2007, jumlah minimarket
kurang dari 1.200 outlet, sedangkan pada tahun 2008 menjadi 1.236
outlet. Untuk hipemarket, pada tahun 2007 hanya terdapat 9 outlet
dan pada tahun 2008 naik pesat menjadi 24 outlet. Jenis-jenis pasar
modern sendiri antra lain berupa mall, supermarket, departemen
store, shoping centre, waralaba, toko mini swalayan, pasar serba
ada, took sera ada, dan lain sebagainya. Menurut Asosiasi Pengusaha
Ritel Indonesia (Aprindo) Jatim, tahun 2009 bisnis ritel akan tumbuh
konservatif 13-15% (Radar Tarakan, 18 Februari 2009).
Menyikapi permasalahan makin terhimpitnya pasar tradisionl
ditengah maraknya pasar modern tersebut, pemerintah Jawa Timur
juga megeluarkan peraturan yang diharapkan mampu memberikan
solusi atas permasalahan tesebut. Solusi yang lahir adalah
ditetapkannya Perda Pemprop Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008
tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan
Pasar Modern di Propinsi Jawa Timur. Beberapa pertimbangan atas
lahirnya peraturan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan pembangunan dan pemberian ijin pendirian pasar
dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing
para pedagang, baik dengan skala modal besar maupun skala
modal kecil.
2. Makin pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran
modern skala besar diperlukan usaha perlindungan dan
pemberdayaan pasar tradisional agar mampu berkembang,
saling memerlukan, saling memperkuat dan menguntungkan.
3. Diperlukan pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan
terhadap pasar tradisional serta penataan pasar modern.
4. Pengaturan pasar modern dalam suatu lokasi tertentu diperlukan
agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pedagang kecil dan
menengah, koperasi serta pedagang pasar tradisional dan/atau
pasar tradisional yang didalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki
atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, dan koperasi.
Hingga saat ini, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
Propinsi Jawa Timur tersebut merupakan satu-satunya Perda
yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah propinsi di Indonesia.
Meskipun efektifnya kewenangan untuk menata pasar tradisional
dan modern tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah
tingkat II yaitu di tingkat kabupaten atau kota.
Seperti yang disampaikan dalam acara press release di KPD
Surabaya mengenai pandangan KPPU terhadap Permendag No.53/
M-Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanaan, dan Toko Modern, pada
tanggal 19 Maret 2009 lalu, permasalahan mendasar yang dihadapi
dalam harmonisasi eksistensi pasar modern dan tradisional adalah
26
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permasalahan pemasok versus peritel modern dan permasalahan
ritel besar/modern versus ritel kecil/tradisional. Terkait permasalahan
kedua, pada kondisi ritel besar versus ritel kecil/tradisional, yang
terjadi merupakan persaingan tidak sebanding sebagaimana diatur
dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga menghambat pertumbuhan
ritel tradisional merosot dari tahun ke tahun. Akar permasalahan
yang muncul dari hadirnya ritel modern adalah besarnya kekuatan
pasar (market power) dari ritel besar/modern. Pasar tradisional yang
hadir dalam segala bentuk kebersahajaannya merasa tidak siap
untuk bersaing secara head to head karena tidak berada dalam
suatu equal playing field.
Sistem zonasi sebagaimana dicantumkan dalam peraturanperaturan terkait perlindungan pasar tradisional dan penataan pasar
modern tersebut merupakan salah satu solusi untuk mengendalikan
market power pasar modern yang besar. Peraturan zonasi adalah
ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan
ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona
peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana
detail tata ruang. Berdasarkan Perda Pemprop Jawa Timur Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional
dan Penataan Pasar Modern di Propinsi Jawa Timur, inti dari sistem
zonasi tersebut adalah pembatasan dimana ritel modern beroperasi,
sehingga ritel kecil/tradisional terlindungi dari persaingan head to
head dengan ritel modern.
Menurut Prasetyo Sudarmo, Ketua Komite Tetap Pembinaan
Usaha Mikro Kecil Kadin Jawa Timur, hal yang diperlukan untuk
membantu pasar tradisional agar tetap eksist dan berkembang
adalah good will pemerintah daerah setempat. Pemerintah selaku
pengelola dapat melakukan pembinaan dan pemberdayaan untuk
memajukan pasar tadisional. Komitmen pemda untuk membantu
memberdayakan pedagang-pedagang di pasar tradisional antara
lain dapat diwujudkan dengan fasilitasi bangunan fisik pasar yang
memadai dan pelatihan pada para pedagang. Upaya tersebut
untuk menarik pembeli agar datang karena merasa nyaman
oleh suasana pasar yang bersih dan aman, serta mendapatkan
pelayanan yang baik dari para pedagang. Sedangkan untuk
penyelenggaraan dan pendirian pasar modern dan toko modern,
juga telah diatur dalam beberapa ketentuan-ketentuan yang wajib
diperhatikan oleh pemerintah dalam Perda Pemprop Jawa Timur
Nomor 3 Tahun 2008 tersebut.
Keberpihakan Pemda untuk mendukung eksistensi dan
berkembangnya pasar tradisional dan usaha-usaha kecil lainnya
diharapkan akan menjadi sebuah sinyal positif bagi keberlanjutan
usaha berbasis ekonomi kerakyatan dimasa yang akan datang.
Pertanyaan saat ini adalah apakah diperlukan penjabaran lebih
lanjut dari Perda Propinsi Jawa Timur tersebut kedalam sebuah
produk hukum ditingkat Kabupaten/Kota untuk mendorong
terlaksananya peraturan tersebut dengan baik sampai dipelosokpelosok daerah. Upaya Pemprop Jawa Timur ini patut dijadikan
contoh dari sebuah komitmen pemerintah untuk memajukan
perekonomian di daerahnya tanpa harus mengorbankan
pengusaha kecil, akan tetapi tetap menarik minat pemodal besar
untuk melakukan investasi di daerahnya.
Stigma terhadap pasar tradisional yang selama ini diidentikan
dengan tempat yang kotor, kumuh, dan tidak aman harus
diubah seiring dengan dijalankannya upaya-upaya revitalisasi
pasar tradisional dalam menghadapi ketatnya persaingan usaha.
Apabila cita-cita mewujudkan sebuah equal playing field bagi
pasar tradisional dan modern tidak dapat diwujudkan seutuhnya,
maka pasar tradisional yang telah berubah tersebut telah memiliki
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“amunisi” yang cukup untuk bersaing head to head. Pada
dasarnya KPPU sendiri menilai bahwa substansi yang diusung
dalam peraturan-peraturan terkait dengan perlindungan pasar
tradisional dan penataan pasar modern sudah cukup krusial. Saat
ini hanya dibutuhkan komitmen pemerintah untuk menegakkan
peraturan tersebut secara baik dan benar dilapangan, karena
peraturan tanpa law enforcement adalah hal yang sia-sia. n

KPD BATAM

D

alam pelaksanaan tugas sebagai representasi Komisi Pengawas
Persaingan Usaha di wilayah kerja Propinsi Riau, Riau
Kepulauan, Jambi dan Bangka Belitung, KPD KPPU Batam telah
melaksanakan serangkaian kegiatan sesuai tugas dan wewenangnya.
KPD KPPU Batam berkoordinasi dengan Direktorat Penegakan
Hukum KPPU dalam menangani laporan yang masuk dan juga dalam
menangani perkara yang berada di wilayah kerja KPD KPPU Batam.
Jumlah laporan yang masuk dan perkara yang ditangani sepanjang
Maret hingga April 2009 adalah sebanyak 2 (dua) laporan dan
perkara yang ditangani adalah sebanyak 3 (tiga) perkara.
Dalam hal penegakan hukum persaingan usaha, KPD KPPU
Batam berkoordinasi dengan kantor pusat, dalam hal ini Direktorat
penegakan Hukum KPPU dalam memonitoring putusan KPPU
terhadap beberapa perkara di wilayah kerja KPD KPPU Batam
yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri maupun yang tidak
mendapat keberatan (inkracht) Perkara-perkara tersebut yaitu:
1. Putusan Perkara No. 21/KPPU-L/2007 tentang Lelang Pengadaan
Pipa PVC 6”, 4”, dan 2” oleh DPU, Pertambangan dan Energi
Kepulauan Riau. Dimana terhadap putusan ini telah diajukan
keberatan dan setelah melalui proses persidangan, Pengadilan
Negeri Batam telah mengeluarkan putusan yang intinya
menguatkan putusan KPPU dan saat ini putusan tersebut
sedang dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung.
2. Putusan Perkara No. 05/KPPU-L/2008 tentang Tender Perluasan
Gedung Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam. Terhadap putusan
ini, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan (inkracht). KPD
KPPU Batam telah melakukan koordinasi dengan Direktorat
Penegakan Hukum KPPU dalam pelaksanaan eksekusi putusan.
3. Putusan Perkara No. 06/KPPU-L/2008 tentang Tender Pekerjaan
Pelebaran Jalan Kolektor Utama Menuju Kawasan Industri
Batam Center. Telah diajukan keberatan terhadap putusan ini di
Pengadilan Negeri Batam. Melalui proses persidangan, Pengadilan
Negeri Batam mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan
yang dikeluarkan KPPU.
4. Putusan Perkara No. 22/KPPU-L/2008 tentang Tender Pengadaan
Peralatan Kesehatan dan Pembekalan (APBD/DAK) Lingkup Dinas
Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007. Putusan ini
telah mengalami pengajuan keberatan di Pengadilan Negeri
dimana pada tanggal 11 Maret 2009 Pengadilan Negeri Pangkal
Pinang telah mengeluarkan putusan terhadap keberatan dan
pokok dari putusan tersebut adalah menguatkan Putusan KPPU.

Sementara itu, terkait dengan Putusan Perkara No. 28/KPPUL/2008 tentang Jasa Pelayanan Taksi di Kota Batam, KPD KPPU Batam
telah memfasilitasi pertemuan dengan Regulator di Kota Batam.
Pertemuan tersebut mengundang pihak-pihak terkait yaitu Badan
Pengusahaan Kawasan Industri Batam, Pemerintah Kota batam,
Dinas Perhubungan, ORGANDA, Perum Damri dan Otoritas Bandara
Hang Nadim. Dalam waktu yang hampir bersamaan, diadakan juga
pertemuan dengan Pengelola Kawasan antrian taksi. Hal ini dilakukan
dalam rangka monitoring perkembangan perilaku atas Putusan.
Di sisi lain, dalam pelaksanaan tugas harmonisasi kebijakan
persaingan usaha, KPD KPPU Batam akan melakukan beberapa
evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah dan kajian industri
sektor unggulan di wilayah kerja KPD KPPU Batam. Sedang pada
saat ini beberapa kebijakan pemerintah di wilayah kerja dan isu
persaingan usaha tengah dikaji untuk kemudian diajukan sebagai
bahan evaluasi kebijakan dan kajian industri.
KPD KPPU Batam juga melaksanakan beberapa kegiatan dalam
rangka pemberian pemahaman serta pelayanan informasi hukum
kepada semua stakeholder KPPU dan penyebarluasan nilai-nilai
persaingan usaha. Pada bulan Maret, KPD KPPU Batam melakukan
dialog dengan pemasok (supplier) buah lokal di Hypermart Kota
Batam terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,
pemasok menyampaikan beberapa permasalahan mengenai syarat
perdagangan (trading term). Dalam dialog itu, diketahui bahwa
terdapat indikasi pelanggaran Undang-Undang No. 5 tahun 1999.
KPD KPPU Batam menyarankan agar permasalahan yang dihadapi
oleh supplier tersebut dilaporkan kepada KPPU melalui KPD KPPU
Batam agar dapat ditindaklanjuti.
Selain itu KPD KPPU Batam juga menerima surat dari Universitas
International Batam (UIB) mengenai undangan sebagai Infrastruktur
Pendidikan Khusus Profesi Advokasi (PKPA). KPD KPPU Batam
merespon dengan menyampaikan kesanggupan sebagai Instruktur
PKPA. Sedang materi yang disampaikan pada acara tersebut adalah
tentang Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Profil Komisi Pengawas
Persaingan Usaha dan Kantor Perwakilan Daerah KPPU (KPD KPPU),
Tata Cara Penanganan Perkara, dan contoh kasus. Materi tersebut
disampaikan oleh Kepala KPD KPPU Batam dan dihadiri oleh peserta
Pendidikan Khusus Profesi Advokasi (PKPA). n

Melihat kondisi di atas menunjukkan apa yang diharapkan
KPPU, dimana putusan Pengadilan Negeri semakin harmonis dan
selaras dengan putusan yang dikeluarkan oleh KPPU, mengalami
peningkatan dan menandakan bahwa pemahaman para hakim
terhadap hukum persaingan semakin meningkat.
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(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan
atau peleburan badan usaha yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat.
(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan
saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan
atau peleburan badan usaha yang dilarang
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dan
ketentuan mengenai pengambilalihan saham
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 28 UU No.5 Tahun 1999
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