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S

ebagai otoritas persaingan usaha pertama di ASEAN, Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) mendapat kehormatan untuk menerima
kunjungan Ketua Korean Fair Trade Commision (KFTC), Mr. Yong-Ho Baek.
KFTC adalah lembaga persaingan usaha di Korea yang ketuanya berkedudukan
setingkat Menteri.
Pertemuan bilateral tersebut memuat beberapa agenda penting antara
lain penyampaian perkembangan terkini mengenai hukum dan kebijakan
persaingan, diskusi tentang hukum dan kebijakan persaingan, diskusi mengenai
penegakan hukum terhadap perkara persaingan usaha, sharing pengalaman
antara kedua lembaga yaitu KPPU dan KFTC, peningkatan kerjasama, serta
penjajakan untuk kerjasama lebih lanjut.
Peningkatan peran KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan tidak
hanya dalam bentuk kerjasama. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf f UU No.
5/1999, KPPU menyusun Pedoman Pasal 50 huruf b tentang HKI. Penjelasan
lebih rinci mengenai ketentuan tersebut diperlukan karena pentingnya
ketentuan Pasal 50 huruf b sebagai pintu harmonisasi antara sistem hukum
HKI dan hukum persaingan usaha.
Hal senada juga dilakukan KPPU untuk menyikapi perkembangan usaha
waralaba di Indonesia yang mengalami kemajuan yang cukup pesat di berbagai
bidang seperti makanan (fast food), jasa konsultasi, minimarket, clothing, shoes,
accessories, convinience store, health aids and services, manufacturing franchise,
photography/design graphics and supplies dan recreation/amusement, serta
sistem pendidikan. Pedoman Pasal 50 huruf b tentang waralaba disusun untuk
membatasi daya laku ketentuan pengecualian dalam Pasal 50 huruf b UU No.
5 Tahun 1999. Dengan kata lain, jika dalam perjanjian suatu usaha waralaba
dapat mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak
sehat, maka terhadap perjanjian atau kegiatan usaha waralaba tersebut harus
dikenakan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.
Di bagian lain dalam hal merger dan akuisisi, KPPU menyadari bahwa
tindakan merger dan akuisisi akan berpengaruh terhadap persaingan antar
pelaku usaha dalam pasar bersangkutan, juga bagi konsumen dan masyarakat.
Dampak merger dan akuisisi dapat mengakibatkan meningkatnya atau
berkurangnya persaingan sehingga berpotensi merugikan konsumen dan
masyarakat. Untuk itu, KPPU berusaha mengendalikan dampak yang ada
dengan mengeluarkan Pedoman tentang prosedur yang mengatur aspek
dan tahap penilaian terhadap merger dan akuisisi dan menentukan apakah
tindakan merger dan akuisisi tersebut dapat mengakibatkan praktek monopoli
dan persaingan usaha yang sehat atau tidak.
Dengan semangat yang sama, KPPU juga berusaha meningkatkan
pemahaman sumber daya manusia (SDM) yang ada di lingkungan internal
KPPU mengenai proses penanganan merger dan akuisisi. Upaya tersebut
dilakukan untuk mengantisipasi dan mensosialisasikan pedoman tersebut agar
dalam pelaksanaannya, SDM yang ada di KPPU siap menangani proses Pra
Notifikasi Merger dan proses penilaian terhadap rencana merger dan akuisisi
yang akan dilakukan. n
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Menyoroti Hak Kekayaan
Intelektual (HKI)
Perkembangan teknologi dan informasi membuat
dunia tidak memiliki batasan. Begitu pun dengan Hak
Kekayaan Intelektual (HKI), yang berhubungan erat
dengan perkembangan teknologi juga berkembang
dengan pesatnya. Kian kompleksnya isu HKI secara
global menuntut untuk ketersediaan jaminan dalam
bentuk penghargaan terhadap HKI. Hak Kekayaan
Intelektual, didapatkan sebagai bentuk penghargaan
pada inventor dan/atau inovator atas uang, waktu,
tenaga yang telah diinvestasikan. Penghargaan tersebut
sangat penting sebagai pemberian insentif bagi inventor
untuk terus berkarya.

Kunjungan Kehormatan dan
Pertemuan Bilateral antara
KPPU dan KFTC
Sebagai otoritas persaingan usaha pertama di ASEAN, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
pada tanggal 14 Mei 2009 mendapat kehormatan untuk menerima kunjungan Ketua Korean Fair
Trade Commision (KFTC), Mr. Yong-Ho Baek. KFTC adalah lembaga persaingan usaha di Korea
yang ketuanya berkedudukan setingkat Menteri.

Wawancara 6

Hukum dan Kebijakan
Persaingan:
Sebuah Komparasi
Dibalut jaket coklat bermotif sederhana, Benny
Pasaribu menerima wawancara Tim Majalah Kompetisi
KPPU terkait undangan The Commerce Commision of
New Zealand dalam diskusi ‘Asia Forum” di Wellington
– New Zealand beberapa waktu yang lalu.

highlight 8
- Putusan Perkara Nomor 60/KPPU-L/2008
Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
berkaitan dengan Tender dalam Pengadaan
Pipa dan Aksesoris di PDAM Tirta Raharja
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008
- Putusan Perkara Nomor 62/KPPU-L/2008
Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22
UU Nomor 5/1999 Berkaitan dengan
Tender Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi
SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sumbawa, Paket Peningkatan Jalan Sejorong
Tetar Lunyuk Tahun Anggaran 2008
- Kunjungan Mahasiswa UNDIP ke KPPU
- Study Visit KPPU ke Jerman

aktifitas 9

Merger Control Workshop

internasional 10

Training of Trainer
Upaya Mendorong
Diseminasi Persaingan
Usaha
Walau telah disahkan sejak tahun 1999, hukum
persaingan usaha relatif masih dianggap sebagai ilmu
baru di Indonesia. Upaya edukasi yang selama ini secara
intensif terus dilakukan oleh KPPU dirasa belum cukup
maksimal dalam memperkenalkan tentang hukum dan
kebijakan persaingan usaha di Indonesia. Masih banyak
pelaku usaha, pemerintah daerah dan akademisi yang
belum sadar akan eksistensi hukum ini serta manfaat
yang dimilikinya bagi pengembangan perekonomian
negara. Bertepatan dengan peringatan satu dasawarsa
diberlakukannya UU No. 5 Th.1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
KPPU kembali menegaskan upaya dan komitmennya
dalam mensosialisasikan prinsip persaingan usaha bagi
seluruh stakeholdernya dengan mengadakan program
ToT (Training of Trainer).

kolom 17

Hak Kekayaan Intelektual dan
Persaingan Usaha di Dunia
Penerapan aturan mengenai HAKI cukup berbeda
antar negara karena sangat tergantung kepada unsur
politis atau kepentingan negara yang melindungi hak
tersebut. Namun demikian sebagian besar negara tetap
berkeyakinan bahwa perlindungan atas HAKI akan
memberikan insentif untuk melakukan inovasi.

kolom 20

Waralaba & Persaingan
Usaha yang Sehat

Beberapa waktu lalu Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) telah menerbitkan pedoman pasal 50 huruf (b)
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengecualikan
kegiatan waralaba pada derajat tertentu dari UndangUndang Persaingan Usaha tersebut. Poin utama dari
perjanjian waralaba yang dikecualikan dalam UU No. 5 Tahun
1999 antara lain terkait dengan perlindungan Hak atas
Kekayaan Intelektual (HAKI) yang terkandung di dalamnya.

kolom 22

Jaringan Raksasa Bernama
Waralaba:
Sebuah Pengetahuan
Bentuk franchising modern mulai
populer setelah era Perang Dunia II.
Pada saat itu para prajurit kembali
pulang ke rumahnya masingmasing, dan kebutuhan mereka
atas produk barang dan jasa
semakin besar. Disusul dengan era
baby-boomers yang menyebabkan
pertumbuhan ekonomi meningkat
pesat, seiring dengan bergeraknya
arus perputaran barang dan jasa.

hukum 12

PERATURAN KOMISI
Sebuah Produk Auxilliary
Agencies
Sesaat sebelum Peraturan Komisi (Perkom) terkait
Merger dan Akuisisi disahkan atau diberlakukan, Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan
kepada publik draft Perkom tentang Merger dan Akuisisi
tersebut dengan maksud untuk mendapatkan masukan
dan kritik sebelum draft tersebut disahkan. Masukan dan
kritik pun masuk, ada yang mempertanyakan tentang
substansinya, adapula yang meragukan keabsahan atau
keberlakuan Perkom itu.

aktifitas KPD 24
- Medan
- Balikpapan
- Surabaya
- Makassar
- Batam
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Kunjungan Kehormatan
dan Pertemuan Bilateral
antara KPPU dan KFTC
Sebagai otoritas persaingan usaha pertama di ASEAN, Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) pada tanggal 14 Mei 2009 mendapat kehormatan untuk menerima
kunjungan Ketua Korean Fair Trade Commision (KFTC), Mr. Yong-Ho Baek. KFTC
adalah lembaga persaingan usaha di Korea yang ketuanya berkedudukan setingkat
Menteri.

P

ada pertemuan tersebut, hadir Ketua
KPPU Bapak Benny Pasaribu Ph.D, Ibu
Anna Maria Tri Anggraini (Komisioner
KPPU), Ibu Kurnia Sya’ranie (Direktur
Eksekutif KPPU), beserta para Direktur dan
Kasubdit Sekretariat KPPU. Sementara KFTC
diwakili oleh Mr. Yong-Ho Baek (Chairman of
KFTC), Mr. Chol-Ho Jee (Director General of
Cartel Bureau), Mr. Jung-Won Song (Director
of International Division), dan Mr. Jae-Shik
Shim (Assistant Director).
Beberapa agenda penting dalam
pertemuan tersebut antara lain adalah
penyampaian perkembangan terkini
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mengenai hukum dan kebijakan persaingan,
diskusi tentang hukum dan kebijakan
persaingan, diskusi mengenai penegakan
hukum terhadap perkara persaingan
usaha, sharing pengalaman antara kedua
lembaga yaitu KPPU dan
KFTC, peningkatan
kerja sama, serta
penjajakan untuk
kerja sama lebih
lanjut, dalam
bentuk sharing
pengetahuan dan
informasi dokumen

publik dan mengadakan workshop/seminar,
serta kerjasama capacity building.
Ketua KPPU menyampaikan beberapa
perkembangan terkini mengenai hukum
dan kebijakan persaingan di Indonesia.
Dimana KPPU sebagai lembaga pengawas
persaingan, memiliki tujuan-tujuan strategis
dari penegakan hukum persaingan usaha
yaitu peningkatan kesadaran dari masyarakat
dan para pembuat keputusan mengenai
persaingan usaha, perubahan perilaku
para pelaku usaha,
serta peningkatan
kesejahteraan dari
masyarakat.
Disampaikan
pula program KPPU
yang meliputi
penegakan

laporan utama
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hukum persaingan, saran dan pertimbangan
kebijakan kepada pemerintah, evaluasi
kebijakan, kajian terhadap industri, kegiatan
advokasi, serta kerjasama dan koordinasi
dengan lembaga dalam negeri dan luar
negeri. KPPU juga menyampaikan beberapa
indikator kinerja dari KPPU antara lain
turunnya tarif atau harga di beberapa
sektor (seperti telekomunikasi), pasokan dan
distribusi barang yang lancar, peningkatan
kualitas pelayanan publik, pengadaan barang
dan jasa serta pemberian lisensi usaha
semakin transparan dan kompetitif. Dengan
potensi pendapatan negara dari denda dan
ganti rugi persaingan usaha sebesar Rp
738.958.324.146,- atau USD 67.178.029.
Dalam sambutannya, Ketua KFTC
menyampaikan pentingnya kedudukan
Indonesia di mata Korea. Beliau mengatakan
bahwa Indonesia adalah negara yang kaya
dengan sumber daya alam yang melimpah
serta memiliki jumlah penduduk yang besar,
hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara
eksportir sumber daya alam sekaligus sebagai
target pasar yang sangat luas.
Sedangkan mengenai penegakan
hukum persaingan usaha di Korea, KFTC
menyampaikan bahwa kasus pelanggaran
hukum persaingan usaha yang paling
dominan di Korea adalah kasus kartel.
Bahkan dari total denda KFTC pada tahun
2008 yang berjumlah 200 juta USD, sebanyak
175 juta USD berasal dari denda pada kasus
kartel. KFTC sendiri telah membentuk divisi
khusus untuk menangani kartel internasional
karena kasus kartel yang terjadi di Korea
sudah melibatkan pihak internasional.
Dalam rangka mengatasi kasus kartel
tersebut, KFTC juga telah memperbaiki
peraturan Leniency Program-nya. Dimana
ketika salah satu pelaku kartel melaporkan
rekanannya, maka denda pelanggaran
persaingan usaha yang dijatuhkan kepadanya
akan dipotong sebanyak 50%. Pada tahun
2009 saja, telah terdapat 21 kasus kartel
yang merupakan hasil dari penerapan
Leniency Program.
KPPU dan KFTC menilai bahwa bentuk
kerjasama dalam hukum persaingan yang
dapat dikembangkan adalah bidang
kebijakan persaingan meliputi penelitian,
joint study, dan sosialisasi serta dalam hal
pembangunan institusi meliputi capacity
building dan bantuan teknis. n
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wawancara
Benny Pasaribu
Ketua KPPU Periode 2009-2010

Hukum dan Kebijakan Persaingan:
Sebuah Komparasi
Dibalut jaket coklat bermotif sederhana, Benny Pasaribu menerima wawancara Tim
Majalah Kompetisi KPPU terkait undangan The Commerce Commision of New Zealand
dalam diskusi ‘Asia Forum” di Wellington – New Zealand beberapa waktu yang lalu.
Pada kesempatan tersebut diajukan beberapa pertanyaan tentang perjalanan dinas beliau
ke Selandia Baru dalam rangka menghadiri Asia Forum. Benny Pasaribu juga sempat
menyinggung isu prinsip ekonomi kerakyatan yang saat ini sedang hangat karena menjadi
jargon kampanye capres cawapres saat ini. Berikut petikan wawancara Benny Pasaribu
dengan Tim Majalah Kompetisi.
Mengapa Anda melaksanakan perjalanan dinas ke
New Zealand dan Australia?
Saya berkunjung ke New Zealand untuk memenuhi
undangan Chair of the Commerce Commission dalam
diskusi “Comparative Study on Sharing Information on
Indonesian and Australian competition law and policy
implementation, institutional, arrangement, advocacy
strategy, and technical cooperation issues.” Dalam
acara ini saya bertemu dan berdiskusi dengan Chair of
the Commerce Commission, Mark Berry, dan beberapa
pejabat lainnya. Acara ini juga dihadiri oleh praktisi
akademik, perwakilan dari pemerintah Selandia Baru dan
juga dari kalangan pengusaha di Selandia Baru.
Apa yang bisa dibagikan dari perjalanan dinas ke New
Zealand?
Di tingkatan Asia, Commerce Commission merupakan
lembaga independen yang memiliki reputasi cukup baik.
Selandia Baru juga merupakan anggota OECD yang
terbersih, fair dan transparan. KPPU harus belajar banyak
dari Commerce Commision Selandia Baru.
Mengapa KPPU harus belajar banyak dari Commerce
Commision?
Commerce Commission di Selandia Baru menangani
dua fungsi: Pertama, sebagai regulator, dalam hal ini
mereka mempunyai hak untuk mengambil putusan.
Fungsi kedua, yakni dari sisi penegakan hukum, mereka
hanya dibatasi hanya sampai pada fungsi penuntutan,
dimana Commerce Commission menuntut pelaku usaha
dalam perkara persaingan di peradilan umum yakni
District maupun High Court.
Apabila hakim memutuskan tuntutan Commerce
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Commission itu tidak diterima atau kalah maka CC harus
membayar semua biaya sidang selama proses peradilan
berlangsung. Jika dibandingkan dengan Korea Selatan,
Commerce Commission di Selandia Baru tidak sama
dengan KFTC, dimana KFTC adalah regulator utama dan
mempunyai fungsi penyelidikan, penuntutan sampai pada
penetapan putusan.
Nah, KPPU di Indonesia bisa dikatakan lebih mirip dengan
KFTC di Korea dan ECC di Eropa (European Competition
Commission) tapi kurang powerfull. Karena dalam hal
kebijakan kita tidak diberi kewenangan sebagai regulator, tapi
hanya sebagai pemberi saran dan pertimbangan, dimana hal
ini bisa diterima, ditolak atau ditindaklanjuti.
Dalam penegakan hukum, kita bisa berfungsi sebagai
penyelidik, penuntut, sekaligus sebagai hakim. Jika
kemudian ada keberatan baru masuk ke Pengadilan
Negeri, atau jika ada keberatan lagi baru ke kasasi
Mahkamah Agung. Bahkan yang disayangkan sekarang
ini ada tingkat ketiga, tingkat ke empat, sampai
peninjauan kembali (PK). Tentu hal seperti ini sangat
disayangkan, karena ketidakpastian proses peradilan
menjadi sangat lama. Di negara lain itu hanya satu
tingkat. Jadi tidak benar kalau KPPU di Indonesia itu lebih
powerfull dari negara lain.
Hal apa yang bisa dijadikan best experience
dari pertemuan tersebut untuk diterapkan atau
diperbandingkan dengan Indonesia?
Saya lihat saat ini pemerintah Indonesia masih
setengah hati dalam menegakkan prinsip persaingan
usaha. Hal ini bisa dilihat dari fungsi KPPU yang belum
bisa powerfull. Di negara lain, lembaga persaingan usaha
seperti KPPU ini memiliki kewenangan yang luar biasa.

wawancara
Mereka mempunyai hak untuk memeriksa di tempat, bahkan
sampai menggeledah.
Apa perbedaan yang paling mendasar dari Lembaga
Otoritas Persaingan Usaha di New Zealand dan Australia
dibandingkan dengan Indonesia?
Seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, jelas terdapat
perbedaan antara KPPU dengan Commerce Commission Selandia
Baru. Biarpun fungsi Commerce Commission Selandia Baru tidak
semutlak KFTC, Commerce Commission mempunyai wewenang
sebagai regulator utama, yaitu sebagai regulator utama.
Apa saja manfaat dari pertemuan tersebut untuk implementasi
penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia?
Saat ini, yang paling penting adalah bagaimana KPPU mampu
membantu mendorong pemerintah untuk menerbitkan kebijakan yang
berpijak terhadap rakyat. Baru-baru ini kita sering disuguhi isu tentang
paham neolib yang dianggap haram. Ada juga isu tentang prinsip
ekonomi kerakyatan yang menjadi faham baru untuk melawan faham
neolib. Menurut pengertian Saya, sebagai orang yang mendapat
gelar doktor di bidang ekonomi, maka ekonomi kerakyatan itu adalah
sebuah sistem dimana demokrasi ekonomi memberikan kepastian
bahwa perekonomian Indonesia dikelola dan diperuntukkan benarbenar untuk rakyat. Kedaulatan ekonomi ada di tangan rakyat.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut
hidup orang banyak semestinya dikuasai oleh negara.
Fungsi penegakan hukum persaingan usaha adalah memberikan
akses yang lebih besar dari yang ada sekarang kepada seluruh
dunia usaha, khususnya untuk usaha kecil. Inilah yang disebut
equal accesibility. Jenis-jenis usaha besar bisa memperoleh sumber
dana dari berbagai cara; dari perbankan atau menerbitkan obligasi,
tidak mesti menggerogoti bank-bank milik negara. Sementara
dibandingkan usaha kecil menengah, tentu hal ini berbanding
terbalik, karena tidak mungkin sama aksesnya terhadap sumber
pendanaan tersebut. Sehingga usaha besar sebenarnya tidak perlu
diurus oleh pemerintah, yang penting jangan sampai pemerintah
menambah cost terhadap usaha besar ini. Biarlah mereka
berkembang secara mandiri dengan kebijakan-kebijakan yang
mendukung investasi di dalam negeri. Sehingga ada kepastian
akan mendapat untung, tetapi keuntungan itu harus mendekati
keuntungan yang wajar. Nah, KPPU harus menjaga jangan sampai
penetapan harga terlalu tinggi, terjadi pasokan yang langka, atau
pelayanan publik yang sangat buruk.

UB

UB

UM

UM

Dok. KOMPETISI
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Berdasarkan piramida di atas, sudah saatnya usaha kecil dibiarkan
berkembang dengan subsidi bersama antara usaha menengah dan usaha
besar. Jika ini benar-benar terjadi, maka akan terwujud equal accessibility.
Selain itu usaha menengah dan besar juga bisa membantu usaha kecil
menjadi lebih baik dengan cara membantu memperoleh akses sumber
dana yang selama ini lebih banyak dikuasai usaha besar. n
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Putusan Perkara Nomor 60/KPPU-L/2008
Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
berkaitan dengan Tender dalam Pengadaan
Pipa dan Aksesoris di PDAM Tirta Raharja
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008

K

PPU telah
menetapkan
putusan
terhadap perkara
No. 60/KPPU-L/2008
tentang dugaan
pelanggaran Pasal
22 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999
berkaitan dengan tender dalam pengadaan pipa dan aksesoris di
PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung tahun anggaran 2008.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat sepuluh pelaku usaha
ditetapkan sebagai terlapor. Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan
dan mempertimbangkan alat bukti yang ada, KPPU melalui Majelis
Komisi memutuskan bersalah terhadap delapan terlapor dan dua
terlapor lainnya dinyatakan tidak bersalah. KPPU menghukum delapan
terlapor tersebut dengan hukuman tidak boleh mengikuti tender
diseluruh instansi Pemerintah Kabupaten Bandung selama 1 tahun dan
tiga terlapor diantaranya dijatuhi denda Rp 100.000.000,00 (Seratus
Juta Rupiah) hingga Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). n

Putusan Perkara Nomor 62/KPPU-L/2008
Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22
UU Nomor 5/1999 Berkaitan dengan
Tender Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi
SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sumbawa, Paket Peningkatan Jalan Sejorong
Tetar Lunyuk Tahun Anggaran 2008

K

PPU telah menetapkan putusan terhadap perkara No.
62/KPPU-L/2008 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 UU
Nomor 5/1999 berkaitan dengan tender pengadaan barang/
jasa konstruksi SNVT pembangunan jalan dan jembatan Sumbawa,
paket peningkatan Jalan Sejorong Tetar Lunyuk tahun anggaran 2008.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat tiga pelaku usaha dan satu pihak
lain (panitia pengadaan barang) ditetapkan sebagai terlapor. Setelah
melakukan rangkaian pemeriksaan dan mempertimbangkan alat bukti
yang ada, KPPU melalui Majelis Komisi memutuskan bersalah terhadap
tiga terlapor dan satu terlapor lainnya dinyatakan tidak bersalah. KPPU
menghukum salah satu terlapor dengan melarang mengikuti tender
di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat selama satu tahun dan satu
terlapor lain dijatuhi denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Milyar
Lima Ratus Juta Rupiah). Selain itu KPPU merekomendasikan kepada
atasan langsung dari Terlapor 1 (panitia pengadaan barang) untuk
menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta memberikan saran kepada Departemen Pekerjaan
Umum Direktorat Jenderal Bina Marga untuk melaksanakan tender
sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. n
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Kunjungan Mahasiswa UNDIP ke KPPU

P

ada tanggal 4 Mei 2009, pukul 13.00 - 15.30 WIB, KPPU
menerima kunjungan dari Mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro (UNDIP). Pihak KPPU diwakili Ahmad
Junaidi (Direktur Komunikasi), Zaki Zein Badroen (Kasubdit
Advokasi), Helli Nurcahyo (Kasubdit Publikasi), M. Reza (Kasubdit
Monitoring Putusan dan Litigasi), dan Taufik Ariyanto (Kasubdit
Industri). Sementara itu, pihak UNDIP sendiri diwakili oleh Maruto
Umar, Hadi Sasana, Nugroho, Syahrudin, Arif Pujiyono, dan A.
Hendra selaku dosen Fakultas Ekonomi UNDIP beserta 70 (tujuh
puluh) mahasiswa Fakultas Ekonomi (UNDIP).
Dalam kunjungan tersebut, KPPU menjelaskan mengenai
tugas dan fungsi kelembagaan KPPU serta perkembangan dunia
persaingan usaha.
Kemudian diikuti oleh
penjelasan Zaki Zein
Badroen mengenai
tujuan, manfaat dan
pelanggaran UU No.
5/1999 serta penjelasan
tentang pengertian
lembaga dan tugas
utama dari KPPU. n

Study Visit KPPU ke Jerman

D

alam rangka kerjasama teknis antara Pemerintah Republik
Federal Jerman dan Pemerintah Republik Indonesia, GTZ
sebagai pelaksana bantuan Pemerintah Jerman mendukung
penerapan hukum persaingan usaha melalui proyek “Implementation
of Compertition Law (ICL) bersama dengan partner utama di tingkat
nasional, yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) dan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU-RI).
Salah satu program kerja di tahun 2009 adalah menyelenggarakan
perjalanan study visit bagi staf Sekretariat KPPU ke Jerman dan Swiss
pada tanggal 25 Mei s/d 5 Juni 2009. Dengan kunjungan ini, para
peserta akan mempelajari sistem penegakan hukum dan kebijakan
persaingan usaha di Jerman. Mereka diharapkan dapat mempertajam
pemahaman bidang hukum yang sarat dengan pertimbangan aspek
ekonomi dan memperoleh wawasan baru.
Dalam kegiatan study visit yang dilaksanakan pada tanggal 25
Mei s/d 5 Juni 2009 telah dilakukan berbagai kunjungan dan diskusi
terhadap 7 (tujuh) lembaga pemerintah dan organisasi di Jerman
yang terkait dengan hukum dan kebijakan persaingan usaha yaitu
Monopolkommission, BundesKartellamt (Federal Cartel Office),
Bundesnetzagentur (Federal Network Agency), Wettbewerbszentrale,
Regional High Court (Oberlanddesgericht, OLG), Economic Council
(Wirtschaftsrat) dan University of Berlin. Dalam program study visit
tersebut, peserta juga mendapat kesempatan melakukan kunjungan
dan berdiskusi dengan perwakilan United Nations Conference on Trade
and Development
(UNCTAD) yang
membidangi masalah
persaingan usaha di
Geneva, Swiss dan
berpartisipasi sebagai
observer dalam
pertemuan tahunan
ICN di Zurich, Swiss. n

aktifitas

Merger Control Workshop

D

berkurangnya persaingan sehingga berpotensi
merugikan konsumen dan masyarakat. Untuk
itu KPPU berusaha mengendalikan dampak
yang ada dengan mengeluarkan Pedoman
yang berisikan prosedur yang dengan jelas
mengatur mengenai aspek dan tahap penilaian
terhadap merger dan akuisisi dan menentukan
apakah tindakan merger dan akuisisi tersebut
dapat mengakibatkan praktek monopoli dan
persaingan usaha yang sehat atau tidak.
Dengan semangat yang sama, KPPU juga
berusaha meningkatkan pemahaman sumber
daya manusia yang ada dalam lingkungan
internal KPPU dalam mengantisipasi dan
mensosialisasikan pedoman tersebut agar

Foto-foto: Dok. KOMPETISI

alam rangka memberikan kepastian
hukum bagi pelaku usaha di Indonesia
dalam menjalankan usahanya, dan
mengantisipasi bahwa salah satu tindakan
pelaku usaha untuk mengembangkan dan
memperluas usaha adalah melalui kegiatan
merger dan akuisisi, maka KPPU akan
mengeluarkan pedoman yang mengatur
pelaksanaan merger dan akuisisi tersebut.
KPPU menyadari bahwa tindakan merger
dan akuisisi akan berpengaruh terhadap
persaingan antar pelaku usaha dalam pasar
bersangkutan, juga bagi konsumen dan
masyarakat. Dampak merger dan akuisisi
dapat mengakibatkan meningkatnya atau

dalam pelaksanaan pedoman tersebut,
sumber daya manusia yang ada di KPPU
siap dalam menangani proses Pra Notifikasi
Merger dan proses penilaian terhadap rencana
merger dan akuisisi yang akan dilakukan, serta
penilaian terhadap merger dan akuisisi yang
telah dilakukan sebelumnya.
Bersamaan dengan akan dikeluarkannya
Pedoman tentang Merger, KPPU bekerjasama
dengan UNCTAD menyelenggarakan
workshop khusus selama dua hari, dari
tanggal 14 - 15 Mei 2009. Para peserta yang
diundang untuk mengikuti kegiatan workshop
ini terdiri dari pegawai Sekretariat KPPU dan
perwakilan dari beberapa instansi yang
memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan
pedoman tersebut (BI, Depkumham, BKPM,
dan Bappepam-LK).
Workshop tersebut akan dibuka oleh
Komisioner KPPU dan Perwakilan dari GTZ.
Dalam dua hari pelaksanaan workshop
tersebut, peserta akan menerima rangkaian
presentasi dari perwakilan UNCTAD dan KPPU
yang menangani merger dan dilanjutkan
dengan diskusi interaktif.
Tujuan workshop ini sendiri adalah untuk
sosialisasi secara internal dan eksternal bagi
bagi para pegawai KPPU dan instansi yang
memiliki keterkaitan dengan Pedoman
Merger ini. Disamping itu, workshop ini
juga bertujuan untuk memperoleh best
practices pelaksanaan aturan merger dari
negara lain. n
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Training of Trainer

Upaya Mendorong Diseminasi
Persaingan Usaha
Alia Saputri *)

Walau telah disahkan sejak tahun 1999, hukum persaingan usaha relatif
masih dianggap sebagai ilmu baru di Indonesia. Upaya edukasi yang selama
ini secara intensif terus dilakukan oleh KPPU dirasa belum cukup maksimal
dalam memperkenalkan tentang hukum dan kebijakan persaingan usaha di
Indonesia. Masih banyak pelaku usaha, pemerintah daerah dan akademisi
yang belum sadar akan eksistensi hukum ini serta manfaat yang dimilikinya
bagi pengembangan perekonomian negara. Bertepatan dengan peringatan
satu dasawarsa diberlakukannya UU No. 5 Th.1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU kembali menegaskan upaya
dan komitmennya dalam mensosialisasikan prinsip persaingan usaha bagi seluruh
stakeholdernya dengan mengadakan program ToT (Training of Trainer).

B

ekerjasama dengan United
Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD) dan Deutsche
Gesellschaft fur Technische ZusammenarbeitImplementation of Competition Law (GTZICL), KPPU menyelenggarakan “Validation
Workshop Training of Trainer (ToT) for the
Competition Manual”, yang dilaksanakan
pada tanggal 18-20 Mei 2009 di Hotel
Borobudur, Jakarta. Seminar ini diikuti oleh
15 pegawai KPPU dan 10 orang akademisi
dengan latar belakang Ilmu Hukum yang
berasal dari berbagai universitas terkemuka
di Indonesia. Secara spesifik, perwakilan yang
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dipilih adalah mereka yang secara langsung
telah bersinggungan dengan ilmu persaingan
usaha sebelumnya. Bertindak sebagai nara
sumber dan pembicara dalam workshop
ini adalah Acting Head of Competition and
Consumer Policies Branch UNCTAD, Mr.
Hassan Qaqaya yang didampingi oleh Ms. Ulla
Schwager, Associate Expert of Competition
and Consumer Policies Branch UNCTAD.
“Validation Workshop Training of
Trainer (ToT) for the Competition Manual”
merupakan langkah awal untuk mencapai
tujuan akhir yang diharapkan oleh KPPU,
yaitu mencetak tenaga pengajar (trainer)

yang berkompeten dalam bidang hukum
dan kebijakan persaingan usaha Indonesia.
Nantinya, para pengajar ini diharapkan
dapat menjadi perpanjangan tangan KPPU
dalam upaya mensosialisasikan hukum
dan kebijakan persaingan usaha kepada
para stakeholder. Secara aktif, diharapkan
para pengajar ini berperan sebagai partner
KPPU untuk melakukan internalisasi prinsipprinsip persaingan usaha ke seluruh lapisan
masyarakat. Program ToT merupakan
program inisiatif KPPU yang melihat bahwa
proses advokasi hukum persaingan di
Indonesia belum maksimal. Hal ini karena
terbatasnya sumber daya yang dimiliki KPPU
yang memiliki kemampuan dan kapabilitas
sebagai pengajar, sehingga proses transfer
ilmu yang diharapkan menjadi terhambat.
Karena itu KPPU bekerjasama denga UNCTAD
merumuskan program ToT sebagai salah
satu bagian kerjasama bilateral antara
kedua institusi. Melalui ToT diharapkan
proses advokasi dapat dilakukan secara
konsisten dan berkesinambungan sehingga
membantu pencapaian tujuan akhir KPPU,
yaitu internalisasi prinsip-prinsip persaingan
usaha ke seluruh lapisan masyarakat.
Sebagai langkah awal untuk
melaksanakan program ToT, UNCTAD
mengembangkan sebuah buku manual
mengenai hukum persaingan yang nantinya
akan menjadi pegangan (handbook) bagi
para pengajar. Manual ini diadopsi dari
UNCTAD Manual on Competition Law,
yang selanjutnya diadaptasi sedemikian
rupa dengan konteks di Indonesia, terutama
telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip
persaingan sebagaimana tercantum dalam
UU No. 5/1999. Workshop validasi ToT yang
dilaksanakan oleh KPPU dan UNCTAD ini
dilakukan untuk memeriksa dan memastikan
bahwa Competition Manual yang telah
disusun oleh pihak UNCTAD telah sesuai
dengan kondisi dan situasi persaingan
usaha di Indonesia, khususnya dengan
UU No.5/1999. Secara khusus, melalui
Workshop Validasi ini KPPU dan UNCTAD
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ingin menilai apakah materi dalam Manual
telah dapat dipahami dengan baik oleh
calon trainer Indonesia, serta apakah materi
tersebut telah merefleksikan secara benar
dan tepat tentang situasi persaingan usaha
di Indonesia.
Materi yang terangkum dalam
manual “Competition Law and Policy for
Practitioners” terdiri dari 10 bab, yang dimulai
dari pemahaman mendasar tentang definisi
hukum persaingan dan gambaran akan
tujuan serta manfaat dari hukum persaingan,
hingga pembahasan mengenai konsep
monopoli alami serta pengaturan essential
facilities yang menguasai hajat hidup orang
banyak, dilihat dari sudut pandang hukum
persaingan. Dengan cakupan materi yang
sangat luas tersebut, KPPU memilih 5 bab
diantaranya untuk menjadi subjek diskusi
pada workshop validasi ini, yaitu bab 2
(Restrictive business agreements), bab 3
(The abuse of market power), bab 4 (The
control of mergers and acquisitions), bab 5
(Authorisations, notifications, exemptions)
serta bab 7 (Competition policy and the small
business sector).
Bab 2 manual “Competition Law and
Policy for Practitioners” membahas topic
tentang perjanjian bisnis yang dilarang.
Perjanjian ini dapat dilakukan secara
vertical (antara lain perilaku kolusi tender,
kartel, dan pembagian pasar) ataupun
horizontal (antara lain perilaku resale
price maintenance dan exclusive dealing).
Otoritas persaingan seringkali menemui
kesulitan dalam mengumpulkan bukti terkait
perilaku perjanjian yang dilarang, karena
itu bukti-bukti dapat dikumpulkan melalui
consumen, whistleblowers, kompetitor, bukti
dokumen perjanjian atau menarik kesimpulan
dari perilaku pasar. Perjanjian bisnis yang
dilarang diklasifikasikan berdasarkan apakah
horizontal atau vertical. Sementara pada
Bab 3 tentang penyalahgunaan posisi
pasar, buku manual menggarisbawahi
beberapa bahasan utama, yaitu bagaimana

menentukan kapan penggunaan posisi
pasar dikategorikan sebagai tindakan legal
atau tindakan ilegal yang melanggar hukum
persaingan. Para peserta selanjutnya diajak
berdiskusi tentang bagaimana menentukan
adanya posisi dominan dalam statu pasar,
serta beberapa contoh praktik-praktik bisnis
yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha
dengan posisi dominan, yang seringkali
berpotensi mengurangi persaingan. Pada
Bab 4, buku manual membahas tentang
control yang perlu dilakukan oleh otoritas
persaingan dalam menyikapi tindakan
merger dan akuisisi. Dalam bab ini buku
manual menjelaskan tentang definisi merger,
klasifikasi tipe merger, serta menjelaskan
alasan mengapa control terhadap merger
diperlukan. Saat ini KPPU telah membentuk
divisi yang khusus menangani merger,
karena itu dalam manual ini juga dijelaskan
keuntungan yang didapat dari notifikasi
pra merger, serta gambaran tentang sistem
kontrol merger di Indonesia.
Pada Bab 5 yang membahas tentang
Otorisasi, Notifikasi dan Pengecualian.
Dalam modul terdapat beberapa poin yang
menjadi sorotan, yaitu penjelasan proses
otorisasi dan notiikasi dan penjelasan tentang
batasan notifikasi dan otorisasi dalam UU
No. 5/1999. Buku manual juga menjelaskan
tentang informasi apa saja yang diperlukan
untuk melakukan otorisasi dan dari sumbersumber mana saja informasi tersebut
bisa didapatkan. Dalam
menyikapi permasalahan
ini, otoritas persaingan
juga perlu menimbang
keuntungan terhadap
publik dibanding kerugian
terhadap iklim persaingan.
Pada hari terakhir, peserta
berdiskusi tentang Bab
7 yang bertema tentang
kebijakan persaingan dan
sektor usaha kecil. Secara
garis besar, modul Bab 7
membahas tentang caracara dimana kebijakan

persaingan akan berdampak pada usaha
kecil. UU No.5/1999 telah memiliki definisi
tentang usaha kecil sesuai dengan UU
No. 9/1995 tentang Usaha Kecil. Manual
juga memberikan contoh situasi dan
sudut pandang di negara-negara lain
yang memasukkan sector usaha kecil dari
hukum persaingan mereka, sebagaimana
yang terjadi di Indonesia. Manual juga
memberikan contoh-contoh kebijakan
yang diterapkan oleh negara-negara
tersebut untuk melindungi usaha kecil
dari perlakuan tidak adil perusahaan besar.
Pada setiap bab juga dicantumkan sebuah
contoh kasus yang pernah ditangani oleh
KPPU untuk mempermudah pemahaman
dan memberikan contoh aplikasi hukum
persaingan usaha kepada para peserta.
Proses validasi pada setiap bab terdiri
dari 3 tahap. Tahap pertama, narasumber
UNCTAD akan mempresentasikan isi dari
bab tersebut. Selanjutnya para peserta
diajak untuk mendiskusikan point-point
dalam bab tersebut dan menilai kelayakan
dan kesesuaiannya dengan UU No.5/1999.
Akhirnya hasil diskusi akan dijadikan sebagai
bahan revisi manual “Competition Law
and Policy for Practitioners” tersebut.
Sebagai langkah selanjutnya, KPPU dan
UNCTAD (dengan dukungan GTZ) akan
menyelenggarakan Training of Trainer
Program untuk membina dan membentuk
tenaga pengajar ilmu hukum dan persaingan
usaha yang berkompeten dan bersertifikasi
internasional. n

Alia Saputri, SIP
Staf Subdirektorat Kerjasama Kelembagaan
Direktorat Komunikasi
KPPU-RI
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Sebuah Produk Auxilliary Agencies
Aru Armando *)
Sesaat sebelum Peraturan Komisi (Perkom) terkait Merger dan Akuisisi disahkan
atau diberlakukan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan
kepada publik draft Perkom tentang Merger dan Akuisisi tersebut dengan
maksud untuk mendapatkan masukan dan kritik sebelum draft tersebut disahkan.
Masukan dan kritik pun masuk, ada yang mempertanyakan tentang substansinya,
adapula yang meragukan keabsahan atau keberlakuan Perkom itu.

T

ulisan ini tidak secara khusus membahas
Perkom Merger dan Akuisisi, namun
membahas secara umum hal-hal
yang terkait dengan Peraturan Komisi yang
dikeluarkan KPPU. Sampai saat ini KPPU tercatat
telah menerbitkan 3 Perkom, yakni Perkom No.
1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan
Perkara di KPPU, Perkom No. 2 Tahun 2008
tentang Kewenangan Sekretariat Komisi Dalam
Penanganan Perkara dan Perkom No. 1 Tahun
2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan,
Peleburan, dan Pengambilalihan.
Adapun dasar KPPU mengeluarkan Perkom
tersebut seperti terlihat dalam konsideran

12
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Perkom adalah Undang-undang Nomor
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pasal 35 huruf f UU 5/1999 menyebutkan,
salah satu tugas Komisi meliputi “menyusun
pedoman dan atau publikasi yang berkaitan
dengan UU”. Jika memang UU 5/1999
mengamanatkan demikian, apakah secara
teori ketatanegaraan Lembaga Negara seperti
KPPU dapat/diperbolehkan mengeluarkan
suatu Peraturan perundang-undangan yang
bersifat mengatur dan mengikat. Sebelum
menjawab pertanyaan diatas perlu dilakukan
kilas balik teori klasik pemisahan kekuasaan

yang dicetuskan oleh John Locke (16321704) dan dikembangkan oleh Montesquieu
(1689-1755). Montesquieu dalam teori yang
akrab disebut Trias Politika memisahkan
kekuasaan negara menjadi tiga kamar, yakni
eksekutif, legislatif dan yudikatif. Teori yang
banyak dianut banyak negara ini lambat laun
mengalami pemudaran secara massif, atau
dapat dikatakan beradaptasi dengan situasi
dan kondisi yang berkembang.
Perkembangan yang terjadi, muncul
sebuah konsep pembentukan State Auxilliary
Agencies. Beberapa pakar mengartikan
state auxiliary agencies dengan istilah
Lembaga Negara Sampiran, Lembaga Negara
Tambahan, dan adapula yang mengartikan
Lembaga Negara Mandiri. Penulis memilih
menggunakan istilah Lembaga Negara Mandiri
sesuai konteks kemandirian/independensi
sebuah state auxilliary agencies.
Sebagai perbandingan yang berkorelasi
dengan konteks sejarah dan KPPU, dunia

Gatot M. Sutejo

hukum

mencatat kelahiran sebuah lembaga
pengawas usaha di Amerika Serikat (AS)
pada tahun 1914 dengan nama Federal Trade
Commission (FTC). FTC lahir dalam situasi
dunia yang sedang dilanda resesi hebat.
Praktik-praktik usaha tidak sehat, serupa
underpricing dan pembentukan struktur
monopolistik dalam pasar melalui merger
misalnya menjadi praktik untuk mematikan
usaha pesaing yang lebih lemah. Presiden AS
Wodrow Wilson mengungkapkan, seperti
dikutip Barbanti dalam The Role of Law
In Political Development, “When biggers
business destroy it’s weaker competitors
by underpricing and making monopolistic
merger, government create agencies and laws
to establish fair competition” (Cornelis Lay,
Komisi Negara hal 10).
Pembentukan lembaga ekstra semacam
FTC di AS ini seiring dengan meluasnya peran
parlemen dalam struktur ketatanegaraan sebagai
akibat akselerasi dinamika masyarakat yang
makin kompleks dan menghadirkan tantangantantangan yang berbeda dari sebelumnya
sehingga membutuhkan jawaban-jawaban baru
yang harus segera ditemukan. Menurut catatan
Jimly Asshidiqie (mantan Hakim Konstitusi),
lembaga serupa FTC tercatat tidak kurang dari 30
buah yang merupakan badan-badan khusus yang
relatif independen dengan tugas menjalankan
fungsi yang bersifat semi yudisial dan semi legislatif
(A. Ahsin Tohari, Komisi Negara).

Self Regulatory Bodies
Salah satu ciri yang melekat pada
Lembaga Negara Mandiri adalah, lembaga
yang berhak mengatur dirinya sendiri atau
dikenal dengan istilah self regulatory bodies.
Kewenangan untuk mengatur dirinya
dengan mengeluarkan sebuah produk,
entah bernama Keputusan, Peraturan
dan sebagainya ini menurut penulis logis
mengingat fungsi dari Lembaga Negara
tersebut yang relatif independen. Lembaga
Negara Mandiri tentu harus memiliki
kewenangan mengatur dirinya untuk
menghindarkan ketergantungan lembaga
Negara ini terhadap lembaga lain, tentu
saja terkait dengan fungsi dan kewenangan
lembaga Negara mandiri. Kewenangan
KPPU untuk mengeluarkan produk untuk
mengatur dirinya ini secara formil disebutkan
dalam Pasal 35 huruf f UU 5/1999.
Lembaga Negara Mandiri sebagai self
regulatory bodies ini juga diakui oleh
Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK
dalam Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 terkait
pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun
2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran)
terhadap UUD 1945, menyatakan dua hal
penting terkait posisi Lembaga Negara
Mandiri dan kewenangan Lembaga Negara
Mandiri tersebut mengeluarkan produk
hukum, bahkan yang bersifat mengatur
sanksi administratif sekalipun.

Pertama, tentang kedudukan Lembaga
Negara Mandiri. Dalam Putusan MK tersebut,
obyek lembaga adalah Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI). Menurut MK, “bahwa dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia istilah
lembaga Negara tidak selalu dimaksudkan
sebagai lembaga Negara yang disebutkan
dalam UUD 1945 yang keberadaannya atas
dasar perintah Konstitusi, tetapi juga ada
lembaga Negara yang dibentuk atas perintah
UU dan bahkan ada lembaga Negara yang
dibentuk atas dasar Keputusan Presiden. KPI
yang oleh UU Penyiaran disebut lembaga
Negara tidak bertentangan dengan UUD
1945”.
Kedua, tentang kewenangan
mengeluarkan aturan. Masih dalam Putusan
Perkara yang sama, MK menyatakan ”bahwa
sebagai lembaga negara yang independen,
seyogianya KPI juga diberikan kewenangan
untuk membuat regulasi sendiri atas hal-hal
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 UU
Penyiaran”.
MK sebagai satu-satunya lembaga yang
berwenang untuk menafsirkan Konstitusi telah
mengakui eksistensi Lembaga Negara Mandiri
plus kewenangan lembaga tersebut. Bahkan
jika sedikit memperluas cakupan bahasan,
MK pun mengakui kewenangan Lembaga
Negara Mandiri untuk menjatuhkan sanksi
administratif dengan syarat penerapannya
harus memenuhi azas due process of law.

Kedudukan Perkom
Untuk mengetahui dimana atau seperti
apa kedudukan Perkom, ada baiknya kita
melihat Undang-undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Didalam Pasal 7 UU
10/2004 yang mengatur tentang jenis dan
hierarki Peraturan Perundang-undangan,
Perkom tidak disebutkan secara eksplisit
sebagai jenis Peraturan Perundang-undangan.
Namun demikian, Penjelasan Pasal 7 ayat (4)
UU 10/2004 menyebutkan bahwa jenis
Peraturan Perundang-undangan lain selain
dalam ketentuan UU 10/2004 salah satunya
adalah Peraturan yang dikeluarkan Komisi
yang dibentuk oleh Undang-undang atau
oleh Pemerintah atas perintah Undangundang. Dengan demikian jelas secara formal
Perkom adalah termasuk jenis Peraturan
Perundang-undangan. Hal mana juga
disampaikan oleh Maria Farida —Hakim
Konstitusi— yang menyatakan keputusan
Badan Negara adalah salah satu jenis
peraturan perundang-undangan (Maria
Farida, Ilmu Perundangan hal. 102).
Jika memang Perkom termasuk sebagai
salah satu jenis Peraturan PerundangEdisi 16  2009
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undangan, pertanyaan lanjutannya adalah
bagaimana cara atau forum apa yang dapat
digunakan untuk menguji Perkom. Dalam
sistem hukum di Indonesia sendiri terdapat
dua lembaga negara yang mempunyai
kewenangan untuk melakukan uji materiil
atas peraturan perundang-undangan, yakni
Mahkamah Agung (MA) dan MK. MA
adalah lembaga yang berwenang untuk
melakukan judicial review (uji materiil)
Peraturan Perundang-undangan di bawah
Undang-undang, dan MK yang melakukan
judicial review atau constitutional review atas
UU terhadap UUD 1945.
Melihat yurisprudensi yang ada, MA
pernah memeriksa dan memutus suatu
pengajuan judicial review Peraturan yang
dikeluarkan oleh KPI. Adalah Surat Keputusan
KPI bernomor 009/SK/KPI/2004 tertanggal
30 Agustus 2004 tentang Pedoman Perilaku
Penyiaran dan Standar Program Siaran (SK KPI
009) yang dijudicial reviewkan oleh Asosiasi
Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) ke MA.
Singkatnya, MA mengabulkan judicial review
yang diajukan ATVSI. Pertimbangan hukum
MA, materi SK KPI 009 telah mengubah materi
dan substansi dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi kedudukannya,
14
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yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran. Pada amar putusan, hakim
memerintahkan agar KPI segera mencabut
SK KPI 009 yang memuat Pedoman Perilaku
Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran
(SPS). Apabila dalam 90 hari setelah putusan
disampaikan tak juga dicabut, maka SK
tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum
(hukumonline, 28/5/07).
Khusus pengalaman berperkara KPPU
di MA, telah beberapa kali para Terlapor
dalam perkara persaingan usaha di KPPU
mempersoalkan keabsahan dari Perkom
yang dikeluarkan oleh KPPU  —khususnya
Perkom No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Berperkara di KPPU— dengan bermacam
dalil tentu saja, namun hingga saat ini MA
masih mengakui keabsahan dan keberlakuan
dari Perkom yang dikeluarkan oleh KPPU.
Berkaca pada perkara di MA yang
tersebut diatas, apakah dapat disimpulkan
bahwa Perkom hanya dapat dijudicial
review di MA. Menurut rekan penulis
yang juga Pakar Hukum Tata Negara,
Perkom pada prinsipnya dapat diuji atau
dilakukan constitutional review ke MK.
Alasannya, dengan menggunakan teori wet
in materiele zin maka Perkom adalah UU

dalam pengertian materiil. Sehingga dengan
sifatnya itu Perkom dapat diperlakukan
seperti UU sehingga dapat di uji oleh MK.
Untuk menguji apakah benar Perkom
dapat dijudicial review di MK perlu dilihat
tempat dimana teori wet in materiele zin ini
diterapkan. Adalah Belanda yang mengenal
konsep wet in materiele zin ini. Selain wet
in materiele zin, di Belanda juga dikenal
istilah wet in formele zin. Secara harafiah,
pengertian wet in formele zin adalah
Undang-undang dalam arti formal.
Apa beda wet in materiele zin dengan
wet in formele zin, bedanya adalah proses
dan siapa yang membuatnya. Wet in formele
zin dibuat bersama antara Pemerintah dan
Lembaga Legislatif Belanda secara bersamasama, sementara wet in materiele zin adalah
setiap keputusan yang mengikat umum
(algemeen verbindende voorschriften) baik
yang dibuat bersama-sama antara Pemerintah
dan Lembaga Legislatif maupun yang dibuat
oleh lembaga lain yang lebih rendah misalnya
Menteri atau Pemerintah Propinsi.
A. Hamid S. Attamimi menyatakan,
dalam pengertian wet dalam arti formal dan
wet dalam arti material, kata wet khusus di
sini tidak tepat apabila diterjemahkan dengan
undang-undang. Jadi tidak tepat apabila
kata-kata wet in formele zin diterjemahkan
dengan Undang-undang dalam arti formal
ataupun kata-kata wet in materiele zin
diterjemahkan dengan undang-undang
dalam arti material karena kata-kata Undangundang dalam bahasa Indonesia tidak
dapat dilepaskan kaitannya dengan konteks
pengertian ketatanegaraan Indonesia
menurut UUD 1945. Apabila dilepaskan dari
konteks pengertian tersebut, akan timbul
kerancuan mengenai pemahamannya (Maria
Farida, Ilmu Peundang-undangan hal. 34).
Dengan penjelasan singkat diatas, dapat
disimpulkan jika Perkom yang dikeluarkan
oleh KPPU adalah suatu produk peraturan
perundang-undangan yang dikeluarkan oleh
Lembaga Negara dan diakui baik secara teori
hukum maupun lembaga yang mempunyai
kewenangan cukup, yakni MA dan MK. n
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emakin terbukanya informasi,
memberikan kesempatan bagi
masyarakat dalam mengembangkan
usaha dan berperan dalam perekonomian
nasional. Pelaku usaha domestik juga diberikan
kesempatan yang sama dalam perekonomian,
prinsip free entry dimana keterbukaan pasar
memberikan kesempatan bagi setiap pelaku
usaha baru dapat masuk dalam suatu pasar.
Untuk itu diperlukan suatu bentuk kompetisi
yang fair antara pelaku usaha kecil, menengah
dengan pelaku usaha besar.
Hak kekayaan intelektual dimaknai
sebagai suatu hak eksklusif yang diberikan
oleh hukum, kepada para inventor dan/
atau inovator sebagai hak monopoli atas
apa yang telah dicapai. Namun yang perlu
dicermati adalah tindakan turutan yang
dapat menimbulkan perbuatan atau perilaku
yang mengarah pada monopolisasi atas hak
kekayaan intelektual yang dihasilkan. Maka
atas dasar inilah KPPU sebagai lembaga
pengemban amanat dari UU No. 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memiliki
kewenangan untuk dapat memberikan
batasan pada keeksklusifan atas HKI.

Perkembangan teknologi dan informasi membuat dunia tidak memiliki batasan.
Begitu pun dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang berhubungan erat dengan
perkembangan teknologi juga berkembang dengan pesatnya. Kian kompleksnya isu
HKI secara global menuntut untuk ketersediaan jaminan dalam bentuk penghargaan
terhadap HKI. Hak Kekayaan Intelektual, didapatkan sebagai bentuk penghargaan
pada inventor dan/atau inovator atas uang, waktu, tenaga yang telah diinvestasikan.
Penghargaan tersebut sangat penting sebagai pemberian insentif bagi inventor untuk
terus berkarya.

Persaingan Usaha vs HKI
Keberadaan konsepsi HKI dengan
Hukum Persaingan seperti berada pada
posisi diametris atau seakan-akan saling
bertentangan (saling beroposisi) satu sama
lain. Padahal meskipun kedua domain hukum
tersebut sekilas saling beririsan, namun
sebenarnya keduanya bersifat komplementer
atau saling mengisi untuk keharmonisan
sistem hukum itu sendiri yakni untuk
meningkatkan efisiensi dan memajukan
sistem perekonomian.
Keharmonisan antara HKI dan hukum
persaingan diakui dalam sistem hukum
Indonesia, hal ini dapat terlihat dari beberapa
ketentuan dalam peraturan perundangan

nasional terkait HKI yang mengutamakan
perekonomian nasional dan persaingan
yang sehat sebagai batasan ekploitasi hak
ekslusif yang dimiliki oleh pemegang HKI
antara lain tercantum dalam Pasal 47(1)
Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta (selanjutnya disebut Undangundang Hak Cipta) menyebutkan “Perjanjian
Lisensi dilarang memuat ketentuan yang
dapat menimbulkan akibat yang merugikan
perekonomian Indonesia atau memuat
ketentuan yang mengakibatkan persaingan
usaha tidak sehat sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku”; dan Pasal 71(1) Undangundang No. 14 Tahun 2002 Tentang Paten
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kebijakan
(selanjutnya disebut Undang-undang Paten)
menyebutkan “Perjanjian Lisensi tidak boleh
memuat ketentuan, baik langsung maupun
tidak langsung, yang dapat merugikan
perekonomian Indonesia atau memuat
pembatasan yang menghambat kemampuan
bangsa Indonesia dalam menguasai dan
mengembangkan teknologi pada umumnya
dan yang berkaitan dengan Invensi yang
diberi Paten tersebut pada khususnya”.
Sementara, dalam undang-undang
persaingan usaha terdapat ketentuan yang
menjelaskan mengenai HKI sebagaimana
tercantum dalam Pasal 50 huruf b. Pasal
tersebut menyatakan bahwa “perjanjian
yang berkaitan dengan hak atas kekayaan
intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang,
hak cipta, desain produk industri, rangkaian
elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta
perjanjian yang berkaitan dengan waralaba”
dikecualikan dari ketentuan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999.

Perkom No. 2 Tahun 2009
Mengenai Pedoman Perjanjian HKI
Lebih jauh, mengingat pentingnya
ketentuan Pasal 50 huruf b sebagai jalan
antara HKI dengan hukum persaingan usaha,
maka diperlukan penjelasan yang lebih rinci
mengenai ketentuan tersebut. Oleh karena
itu, berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf
f Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999,
yang menyebutkan tugas komisi adalah
“menyusun pedoman dan atau publikasi
yang berkaitan dengan Undang-undang ini”.
Untuk itulah KPPU perlu menyusun Pedoman
Pasal tentang Ketentuan Pasal 50 huruf b.
Maksud dari disusunnya pedoman adalah
untuk memberikan kesamaan penafsiran
terhadap masing-masing unsur dalam Pasal 50
huruf b, sehingga terdapat kepastian hukum
dan dapat dihindari terjadinya kekeliruan
atau sengketa dalam penerapannya. Kedua,
Pasal 50 huruf b dapat senantiasa diterapkan
secara konsisten, tepat, dan adil dalam setiap
sengketa yang berkaitan. Pedoman tersebut
di tetapkan melalui Peraturan Komisi No. 2
Tahun 2009.
Pasal 50 huruf b mengenai pengecualian
dalam perjanjian HKI, pengecualian tersebut
dipahami seolah-olah tidak memberlakukan
secara mutlak terhadap para pihak yang
bersangkutan. Yang perlu ditelaah lebih
jauh dalam menganalisis suatu perjanjian
HKI adalah klausul yang berkaitan dengan
kesepakatan eksklusif (exclusive dealing).
Bahwa dalam perjanjian HKI yang mengandung
unsur kesepakatan eksklusif, diantaranya
mengandung; pertama, terkait pooling
licensing dan cross licensing. Penghimpunan
lisensi (pooling licensing) dan lisensi silang (cross
16
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licensing), dimaknai bersifat anti persaingan
usaha atau tidak jika pemberi lisensi (licensor)
melakukannya untuk mengefisiensikan
kegiatan usahanya maka akan dikecualikan
dalam hukum persaingan usaha. Apabila
dari tindakan tersebut menjadikan produksi
ataupun pemasaran terhadap suatu produk
dikuasai secara dominan oleh suatu pelaku
usaha, sehingga pelaku usaha lain menjadi
sulit untuk bersaing secara efektif, maka klausul
tersebut dapat dipandang sebagai klausul yang
bersifat anti persaingan usaha.
Kedua, terkait klausul pengikatan produk
(tying arrangement) bersifat anti persaingan
atau tidak, setiap pihak memandang bahwa
licensor dapat menggabungkan dua atau
lebih produknya yang telah dilindungi oleh HKI
untuk diperdagangkan kepada masyarakat.
Tetap konsumen haruslah diberikan opsi
untuk membeli salah satu produk saja Oleh
karena itu, klausul yang mengatur tentang
penggabungan produk yang disertai dengan
keharusan bagi penerima lisensi untuk menjual
produk tersebut sebagai satu kesatuan kepada
konsumen, sehingga konsumen tidak dapat
membeli salah satu produk saja, maka dapat
dipandang sebagai klausul yang jelas bersifat
anti persaingan usaha.
Dalam hal klausul mengenai pembatasan
bahan baku, analisis bersifat anti persaingan
usaha atau tidak, ketika licensor memberikan
pembatasan atas bahan baku pada penerima
lisensi (licensee) mengenai kualitas bahan baku
yang digunakan. Pembatasan penyediaan
bahan baku dengan menggunakan bahan
baku dari satu sumber yang ditentukan
pemegang HKI secara eksklusif yang
menghambat pemasok lain berkualitas sama
dimaknai sebagai klausul yang bersifat anti
persaingan usaha.
Keempat, terkait pembatasan dalam
proses produksi bersifat anti persaingan usaha
atau tidak, licensor berhak untuk membatasi
pada licensee dalam hal proses produksi atau
penjualan produk yang bersaing dangan
produk milik licensor. Pembatasan yang
dibuat dengan dimaksudkan untuk menjaga
kerahasiaan know how, dan mencegah
penggunaan teknologi secara tidak sah, maka
pembatasan tersebut dianggap tidak bersifat
anti persaingan. Bila dalam perjanjian HKI
memuat klausul mengenai pembatasan dalam
hal proses produksi atau penjualan produk milik
licensor, sehingga menghambat licensee dalam
menggunakan teknologi secara efektif, maka
dianggap sebagai anti persaingan usaha.
Kelima, terkait pembatasan penjualan
dan harga jual kembali dipandang bersifat
anti persaingan usaha atau tidak pada saat
licensor dapat menentukan pada tingkat
harga berapa produknya dapat dipasarkan

sesuai dengan nilai investasi atas produk yang
dihasilkan. Bila dalam perjanjian HKI memuat
klausul mengenai pembatasan harga jual dan
harga jual kembali dengan cara menetapkan
harga bawah, hal ini maka dapat dianggap
sebagai bersifat anti persaingan usaha.
Dan keenam, terkait dengan lisensi kembali
(grant back) apakah bersifat anti persaingan
atau tidak bila lisensi kembali merupakan
salah satu ketentuan dalam suatu perjanjian
lisensi dimana licensee disyaratkan untuk
selalu membuka dan mentransfer informasi
kepada licensor mengenai seluruh perbaikan
dan pengembangan yang dibuat atas produk
yang dilisensikan, termasuk know how
terkait pengembangan tersebut, tindakan
yang dapat menghalangi licensee untuk
memperoleh kemajuan dan ketidakadilan
karena melegitimasi licensor untuk turut
memiliki hak atas karya intelektual yang
tidak dihasilkannya sendiri. Bila dalam
perjanjian HKI memuat klausul kewajiban
lisensi kembali (grant back) hal tersebut
bersifat anti persaingan.
Ketentuan dalam Pasal 50 huruf b yang
memuat mengenai pengecualian perjanjian
HKI, dimaknai sebagai pengecualian yang
tidak mutlak. Keberadaan konsepsi HKI
dan hukum persaingan usaha bukanlah
sebagai suatu hal yang bertentangan satu
dengan yang lain, namun dapat bersifat
komplementer atau saling mengisi. Fungsi
pedoman perjanjian HKI memberikan
pemahaman tidak hanya bagi internal KPPU
juga bagi para pemangku kepentingan.
Pengecualian yang tidak mutlak dalam
ketentuan Pasal 50 huruf b dalam perjanjian
HKI, bersifat anti persaingan usaha atau
tidak dengan menganalisis apakah dalam
perjanjian tersebut pemberi lisensi (licensor)
menetapkan unsur-unsur kesepakatan
eksklusif (exclusive dealing) kepada penerima
lisensi (licensee). n
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H

ak Kekayaan Intelektual (HAKI) atau istilah kerennya,
intelectual property right telah cukup kental di pikiran
kita. Yups, HAKI memang bukan barang baru di Indonesia
ini, terlebih dengan semakin berkembangnya dunia teknologi
informasi dan industri kreatif di negara tercinta ini. HAKI yang
pada umumnya terkait dengan hak paten, hak cipta, dan merek
dagang ini memberikan hak tertentu kepada pemegangnya untuk
waktu tertentu mengecualikan pihak lain dalam memperoleh
manfaat dari produk atau jasa tersebut. Perlindungan atas HAKI
memang diakui penting dalam meningkatkan inovasi dan pada
akhirnya menunjang pertumbuhan ekonomi. Coba dibayangkan,
apa jadinya negara ini kalau insentif untuk melakukan inovasi tidak
diperhatikan. Bisa-bisa semua produk atau jasa yang ada di tanah
air kita ini berasal dari negara lain. Sangat ironis memang ketika
mendengarkan informasi di salah satu acara talkshow di salah
satu televisi nasional yang menampilkan seorang pemuda kreatif
Indonesia yang mematenkan puluhan produknya di Jepang, yang
nantinya juga di ekspor ke Indonesia.
HAKI dari sisi persaingan usaha dapat memberikan kekuatan
pasar kepada pemegang hak untuk menentukan kepada siapa
dia dapat menjual produk atau jasa kreatifnya. Kekuatan pasar
tersebut dapat disalahgunakan apabila tidak terdapat teknologi
atau produk serupa yang dapat menjadi subtitusi. Akibatnya,
dapat terjadi inefisiensi dimana pemilik hak akan membatasi

penjualan untuk mengurangi tingkat persaingan di pasar dan
memaksimalisasi keuntungan mereka. Dari sisi persaingan usaha
juga dapat ditemukan fenomena bahwa perilaku monopolistik
tersebut dapat diperkenankan apabila hanya dilakukan pada
jangwa pendek dan tetap dapat dibuktikan memberikan manfaat
jangka panjang yang optimal bagi kesejahteraan rakyat. Dualisme
pemikiran inilah yang membuat isu mengenai HAKI menjadi
menarik untuk ditelaah.
Dua sisi pedang yang dimiliki HAKI ini sebenarnya telah
mendapat perhatian dunia, khususnya dalam mempertimbangkan
sejauh mana perlindungan atas HAKI dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Perhatian tersebut diterjemahkan
dalam perjanjian aspek-aspek dagang dari HAKI (Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights atau TRIPS)
yang dinegosiasikan dalam Putaran Uruguay (Uruguay Round).
Perjanjian tersebut memperkenalkan adanya standar minimal atas
perlindungan dan penegakan hukum bagi HAKI dalam sistem
perdagangan internasional (cross boarder) dan bersifat mengikat
kepada seluruh negara anggota. Peranan kebijakan persaingan
atas HAKI dalam TRIPS juga dinyatakan spesifik. Dalam perjanjian
tersebut disebutkan bahwa negara anggota diperkenankan
mengadopsi berbagai cara pencegahan atau pengendalian praktek
persaingan usaha tidak sehat dalam HAKI berdasarkan hukum di
negara bersangkutan.
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Sebenarnya, apa sih, bentuk-bentuk
penyalahgunaan HAKI yang bertentangan
dengan hukum persaingan usaha.
Hal ini menjadi penting mengingat
dalam pedoman UU No. 5/1999,
adanya HAKI memang dikecualikan,
namun penyalahgunaan HAKI tersebut
tetap tunduk pada penerapan hukum
persaingan. Nah, selanjutnya mari kita
menelusuri dan memperhatikan beberapa
penjelasan di bawah ini.
Penyalahgunaan HAKI secara umum
dapat dibedakan pada sifat perjanjiannya,
yaitu horizontal dan vertikal. Secara
horizontal, penyalahgunaan terjadi dalam
bentuk adanya koordinasi antar pesaing
yang berdampak pada persaingan dan
kesejahteraan rakyat. Bentuk perilaku
tersebut dapat berupa kondisi dimana
pemegang HAKI melakukan perjanjian
dengan pemegang HAKI lainnya dengan
tujuan menetapkan harga yang disepakati
bersama atas produk atau jasa yang
terkait dengan teknologi barang yang
mereka miliki. Kerjasama tersebut bisa
18
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dilakukan secara sendiri ataupun melalui
pembentukan suatu usaha patungan
(joint venture). Sedangkan secara vertikal,
perjanjian terjadi dalam hal pemegang HAKI
bekerjasama dengan perusahaan pengguna
produk HAKI tersebut (sebagai barang
input). Penyalahgunaan tersebut umumnya
dilakukan dengan cara penetapan harga
bersama dengan tujuan mengurangi biaya
transaksi di antara mereka.
Secara khusus, berbagai perilaku
penyalahgunaan HAKI tersebut dapat
berupa pembagian wilayah, perjanjian
eksklusif, penjualan bersyarat (tying), dan
penolakan pemberian lisensi (refusal to
license). Pembagian wilayah dilakukan
apabila pembagian pasar menjadi beberapa
wilayah dan membatasi perdagangan
dimungkinkan, maka pemegang HAKI
cenderung akan memilih untuk menunjuk
satu pemegang izin tertentu untuk pada
wilayah-wilayah tertentu. Perjanjian
ekslusif sering digunakan untuk mencegah
pemegang HAKI untuk memproduksi
produk yang menggunakan teknologi yang

dimiliki pesaingnya. Dalam perjanjian ini,
umumnya retalier tidak diperkenankan
menjual produk pesaing. Hal ini ditujukan
untuk mencegah adanya free rider
memanfaatkan persaingan tersebut
dan untuk mengembangkan hubungan
teknologi antara pemegang dan pemberi
HAKI. Penjualan bersyarat juga kerap
digunakan dalam mewajibkan konsumen
untuk menggunakan penyedia barang
terkait dengan berlindung pada alasan
mempertahankan kualitas produk yang
dimilikinya.
Namun demikian, berbagai perilaku
yang dilakukan pemegang HAKI seringkali
juga bermanfaat bagi pemegang hak
sekaligus meningkatkan kompetisi di pasar
jika perilaku tersebut dilakukan secara
benar. Misalnya, pembatasan wilayah
pemasaran dan perjanjian ekslusif yang
dapat mengamankan keuntungan dengan
membatasi dan mendorong persaingan
dalam merek yang sama (intrabrand
competition) serta memberikan harga
yang berbeda antar wilayah geografis
berdasarkan karakter konsumen terkait.
Bahan penjualan bersyarat dapat
digunakan untuk meningkatkan output
dengan menetapkan harga berdasarkan
karakter konsumen yang berbeda
(misalnya harga yang lebih rendah
bagi konsumen baru). Penggunaan
royalti juga dapat mendorong efisiensi
dengan cara menetapkan besaran royalti
berdasarkan output total yang dihasilkan.
Memperhatikan dua sisi perilaku positif
dan negatif dari HAKI inilah yang seringkali
membuat hubungan antara penggunaan
HAKI dengan penerapan hukum
persaingan menjadi sangat rumit dan
membutuhkan pertimbangan ekonomis
yang lebih matang.
Penerapan aturan mengenai HAKI
cukup berbeda antar negara karena
sangat tergantung kepada unsur politis
atau kepentingan negara yang melindungi
hak tersebut. Namun demikian sebagian
besar negara tetap berkeyakinan bahwa
perlindungan atas HAKI akan memberikan
insentif untuk melakukan inovasi. Untuk
lebih jelasnya, selanjutnya akan dijelaskan
beberapa pengaturan mengenai HAKI dan
hukum persaingan di beberapa wilayah,
Pasifik, Eropa, dan Asia.
Australia menggunakan aturan
umum mengenai praktek bisnis yang
dilarang, seperti perjanjian horizontal
(penetapan harga), perjanjian vertikal
(perjanjian ekslusif/exclusive dealing,
penjualan bersyarat/tying sale, dan harga
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jual kembali/resale price maintenance),
dan penyalahgunaan kekuatan pasar.
Pengecualian dapat diberikan tetapi
berdasarkan pertimbangan lembaga
persaingan. New Zealand memiliki
aturan mengenai HAKI yang cukup
komprehensif, dimana hak tersebut diatur
oleh beberapa peraturan seperti Patents
Act 1953, Designs Act 1953, Trade Mark
Act 1953, Copyright Act 1962, dan
Plant Variety Rights Act 1987. Hukum
persaingan negara ini (Commercial Act
1986) memberikan pengecualian atas
penyalahgunaan hak tersebut, namun
dengan beberapa kondisi seperti bahwa
perjanjian tersebut mengatur mengenai
sumber, maksud, wilayah, dan periode
penyalahgunaan hak tersebut; atau
ditujukan untuk melindungi kepentingan
pemilik HAKI; atau mencantumkan
kewajiban untuk bertukar pengalaman
dan meningkatkan kualitas HAKI tersebut;
atau mencantumkan kewajiban untuk
mempengaruhi persaingan di pasar di luar
wilayah New Zealand.
Hukum persaingan di Eropa juga
memiliki acuan yang berbeda mengenai
HAKI, dimana ada negara yang secara
khusus mengatur mengenai HAKI dan ada
yang tidak. Hukum persaingan Kanada
lebih menarik untuk dijadikan contoh
karena memberikan selain beberapa pasal
umum yang dapat digunakan atas HAKI
(price maintenance, penyalahgunaan posisi
dominan, dan perjanjian khusus), mereka
juga memiliki pasal yang secara khusus
mengenai penyalahgunaan paten dan
merek dagang. Dalam pasal ini dinyatakan
bahwa Kejaksaan dapat meminta
Pengadilan untuk membatalkan perjanjian
lisensi atau mengecualikan perbuatannya.
Di lain sisi, perintah juga dapat berupa
pembatalan hak paten. Ini diberlakukan
apabila dapat dibuktikan bahwa perilaku
tersebut membatasi perdagangan,
meningkatkan harga, atau mengurangi
persaingan. Hukum persaingan Jerman
juga memiliki pasal khusus atas HAKI,
dimana perjanjian tersebut dapat dilarang
apabila menimbulkan hambatan pasar
atas penerima lisensi yang melebihi hak
patennya. Di lain sisi, pemberi lisensi
juga diperkenankan membatasi lisensi
untuk penggunaan tertentu berdasarkan
kegunaan, kuantitas, wilayah, atau waktu.
Pengecualian tambahan juga diberikan atas
perilaku untuk mempertahankan kualitas
dan harga, untuk bertukar informasi
dalam pengembangan lisensi, untuk tidak
mempermasalahkan paten, atau untuk

mengatur peta persaingan di luar Jerman.
Negara Eropa lain seperti Perancis dan
Belanda tidak memiliki aturan khusus
mengenai HAKI di hukum persaingannya,
namun seluruh pasal dalam hukum
dalam persaingan dapat digunakan atas
penyalahgunaan hak tersebut.
Beralih ke Asia khususnya negara
matahari terbit (Jepang), pengecualian atas
HAKI juga diberikan atas berbagai perilaku
HAKI yang dinyatakan dalam Patent Act.
Perilaku HAKI yang dapat dikenakan
hukum persaingan (Anti Monopoly Act of
1947) lebih kepada monopolisasi swasta
(private monopolization) dan pembatasan
berdagangan (unreasonable restrain of
trade) seperti diskriminasi harga, perjanjian
tertutup, resale price maintenance, dan
penjualan bersyarat. Pasal mengenai
praktek perdagangan tidak adil juga
dapat dikenakan atas penyalahgunaan
HAKI tersebut, khususnya dengan
memanfaatkan definisi perilaku yang
ditujukan untuk mempengaruhi persaingan
sehat. Untuk memberikan kejelasan
atas perilaku HAKI dilarang dan yang
dikecualikan tersebut, dinyatakan dalam
suatu pedoman khusus yang diterbitkan
lembaga persaingan.
Memperhatikan beberapa contoh
aplikasi di negara-negara tersebut, terlihat
jelas bahwa HAKI memiliki peranan yang
vital dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan konsumen,
dan adalah hal yang penting untuk
melindungi insentif untuk menciptakan
dan meningkatkan HAKI. Hubungan
antara HAKI dan hukum persaingan
memiliki hubungan yang kompleks
karena pemegang HAKI dapat melakukan
perilaku yang anti kompetisi dalam
memperoleh kekuatan pasar yang lebih
besar dibandingkan dengan kekuatan
pasar yang secara otomatis mereka miliki
begitu mereka memperoleh hak khusus
tersebut. Penggunaan hukum persaingan
yang tepat dapat mengatasi permasalahan
tersebut tanpa menginjak legitimasi
atas perlindungan HAKI. Kepentingan
pemegang HAKI, produsen, dan konsumen
akan diuntungkan melalui suatu pasar
yang kompetitif dan diwarnai dengan
kemudahan akses, transparansi, proses
negosiasi jual beli lisensi tepat, praktek
HAKI yang efisien, dan penegakan hukum
yang tepat. Kombinasi yang tepat diantara
keduanya akan menciptakan suatu
standar yang optimal dalam melindungi
kepentingan pemegang HAKI dan
melindungi kesejahteraan rakyat. n

Penerapan aturan mengenai
HAKI cukup berbeda antar
negara karena sangat
tergantung kepada unsur
politis atau kepentingan
negara yang melindungi hak
tersebut. Namun demikian
sebagian besar negara
tetap berkeyakinan bahwa
perlindungan atas HAKI akan
memberikan insentif untuk
melakukan inovasi.
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pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”. Dari definisi teknis ini
telah dapat dilihat semangat pemerintah bahwa bisnis yang telah
diwaralabakan adalah bisnis yang benar-benar terbukti baik dari
sisi profitabilitasnya maupun kemanfaatannya. Pihak lain ini dapat
berupa konsumen maupun pihak lain yang ingin memperoleh hak
waralaba tersebut. Mengingat waralaba dapat diperoleh melalui
perjanjian maka tetap dikedepankan asas kebebasan berkontrak
yang harus dipatuhi masing-masing pihak.
PP No. 42 Tahun 2007 telah menyebutkan bahwa untuk
dapat disebut sebagai waralaba, sebuah bisnis harus memenuhi
beberapa kriteria antara lain memiliki ciri khas usaha, terbukti
sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan
dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara
tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan
yang berkesinambungan, dan memiliki hak kekayaan intelektual
yang telah terdaftar. Di samping itu pemerintah
juga telah mewajibkan pemilik waralaba untuk
mendaftarkan prospektus waralabanya kepada
pemerintah. Beberapa kriteria tersebut serta
kewajiban pendaftaran prospektus tersebut
ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan agar
sebuah franchise yang terdaftar merupakan
franchise yang benar-benar sudah wellestablished. Upaya pemerintah ini juga telah
sejalan dengan semangat penciptaan karakter
industri yang kuat sehingga dapat memberikan
manfaat bagi rakyat seperti penciptaan
lapangan kerja baru.
Perlu diketahui bahwa semaraknya waralaba
tidak terlepas dari kalangan investor skala
menengah yang haus akan investasi. Para
franchisor tentu saja sangat gembira dengan
kondisi ini. Di saat mereka berusaha untuk
memperlebar sayap bisnisnya dengan membuka gerai-gerai baru,
di sisi lain gayung bersambut, investor sedang mencari lahan yang
profitable untuk disentuh. Bervariasinya ‘warna lokal’ yang dapat
dijadikan sebagai ide konsep bisnis di Indonesia juga dapat dijadikan
sebagai peluang bagi investor yang ingin terjun di dalamnya.
Beberapa waralaba lokal seperti AutoBridal dan Shop & Drive juga
telah membuktikan ketangguhannya dengan menembus pasar luar
negeri. Waralaba ritel minimarket seperti Alfamart dan Indomaret
juga menyajikan keunggulan kemudahan akses dan simplisitas
untuk penggunaan sehari-hari kepada konsumen jika dibandingkan
dengan jika harus berbelanja di hipermarket. Waralaba yang
makanan dan minuman seperti Solaria, J.Co, dan Obonk Steak juga
prospektif mengingat kebutuhan makan dan minum merupakan
kebutuhan alami yang akan selalu ada sehingga akan selalu ada
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ika kita mendengar kata franchise (waralaba) seringkali yang
terbayang dalam pikiran kita adalah gerai makanan cepat saji
seperti Kentucky Fried Chicken (KFC), McDonalds, atau gerai
kopi terkenal Starbucks. Mungkin banyak diantara kita yang sering
mengunjungi gerai-gerai tersebut untuk sekedar makan siang atau
bahkan sekedar mencari tempat nongkrong sambil menyeruput
secangkir frappucino sembari berbincang sore. Memang benar
bahwa beberapa gerai tersebut merupakan franchise yang terbilang
sudah established di Indonesia baik dari sisi brand maupun
sistemnya. Namun demikian jika kita hanya melihat franchisefranchise luar negeri tersebut maka kita hanya melihat sebagian kecil
dari perkembangan franchise di Indonesia. Gerai franchise pun tidak
terbatas ada di sektor makanan dan minuman saja namun juga telah
merambah sampai bisnis ritel, otomotif, farmasi, bahkan sampai
di pendidikan. Di sisi lain perkembangan franchise lokal Indonesia
mengalami perkembangan yang sangat pesat
terutama dalam sepuluh tahun terakhir.
Pesatnya perkembangan waralaba di
Indonesia tidak terlepas dari gairah investor skala
menengah yang cukup agresif membenamkan
investasinya di bidang ini. Investor-investor ini
dapat bertindak sebagai franchisor (pemberi
waralaba) maupun franchisee (penerima
waralaba). Namun demikian dibalik agresifnya
para franchisor untuk melebarkan sayap bisnisnya
tersirat bahaya yang mengancam para franchisee
bila tidak berhati-hati dan selektif dalam memilih
bidang usaha mana yang akan digelutinya. Risiko
yang dihadapi kebanyakan waralaba adalah
sulitnya pengembalian modal. Hal ini terkait
dengan prospektifnya sebuah bisnis waralaba
yang berbeda di satu tempat dengan di tempat
yang lain tergantung dari karakter konsumennya
dan tidak terlepas juga dengan kualitas manajemen dari waralaba
tersebut. Oleh karena itu Departemen Perdagangan kini telah
memiliki regulasi yang mengatur seluk beluk bisnis waralaba dalam
Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2007 dan Peraturan
Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2008. Dalam
regulasi-regulasi ini diatur persyaratan yang cukup ketat bagi
perusahaan yang ingin mewaralabakan bisnisnya. Jika masih belum
dapat memenuhi kriteria yang ditentukan oleh PP tersebut, maka
cukuplah disebut Business Opportunities (BO) daripada waralaba.
Definisi teknis waralaba yang tertuang dalam PP No. 42 Tahun
2007 adalah “hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan
atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha
dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah
terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh
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peluang usaha di bidang tersebut.
Namun demikian perlu disadari bahwa
tidak selamanya bisnis menguntungkan.
Ada kalanya dijumpai bidang bisnis
meskipun sudah diwaralabakan mengalami
kemerosotan baik berupa penutupan
sejumlah gerai sampai pada risiko gulung
tikar. Biasanya waralaba yang mengalami
kemerosotan tersebut disebabkan
beberapa hal antara lain baik dari sisi
franchisor maupun dari sisi franchisee.
Dari sisi franchisor, umumnya penyebab
kegagalan franchise adalah dari sisi
produk yang kurang menjual, kurangnya
pemahaman tentang franchise, serta
kurangnya kejelasan visi dan misi dan
komitmen sehingga perencanaan menjadi
kurang matang. Sedangkan penyebab
kegagalan dari sisi franchisee antara lain
kurangnya pemahaman tentang sistem
yang dipakai oleh franchisor, kontrol
franchisor terhadap franchisee yang lemah.
Kemerosotan omset bagi waralaba bisa
dalam bentuk penutupan gerai bahkan
sampai kepada risiko gulung tikar.
Salah satu yang menjadi karakter
utama dari sebuah bisnis waralaba adalah
ciri khas yang melekat. Ciri khas inilah yang
tidak semua orang dapat memperolehnya.
Untuk itu terkadang ciri khas ini dianggap
sebagai sebuah kekayaan intelektual
yang dapat dijual baik dari karakter
produknya sendiri, sisi business process,
atau dari kemasannya. Tidak dipungkiri
perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI) menjadi isu yang sangat
terkait erat dengan keberadaan waralaba
itu sendiri. Apalagi di negara Indonesia
yang dapat dikatakan perlindungan hukum
terhadap HAKI masih relatif lemah. Di saat
setiap pengusaha gencar untuk mencari
diferensiasi atas sebuah produk yang
ditawarkan, keberadaan perlindungan
HAKI merupakan alat yang diharapkan
mampu menjembatani harapan pengusaha
untuk tetap mempertahankan ciri khas
yang merupakan intangible asset sebagai
sebuah daya saing bisnis (competitiveness).
Sistem perlindungan HAKI di Indonesia
sebenarnya sudah diakomodasi melalui
beberapa Undang-Undang (UU) antara lain
UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU
No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,
UU No. 18 Tahun 2001 tentang Merk, dan
masih ada beberapa UU lain yang terkait
dengan perlindungan HAKI seperti rahasia
dagang dan bahkan Undang-Undang No.
5 Tahun 1999 itu sendiri. Namun demikian,
terkait dengan persaingan usaha, isu HAKI
menjadi diskursus mengingat ada dua sisi
yang harus dilihat. Pertama, perlindungan

HAKI merupakan hal yang sangat penting
bagi kelangsungan sebuah bisnis mengingat
HAKI merupakan intangible asset yang
harus dipelihara eksistensinya sebagai
sebuah daya saing. Kedua, HAKI dapat
digunakan sebagai modus operandi bagi
pelaku usaha untuk melakukan praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Bentuknya bisa bermacam-macam dan
salah satunya adalah penyalahgunaan posisi
dominan. Kasus yang sangat terkenal terkait
dengan perilaku tersebut seperti terjadi
pada Microsoft.
Beberapa waktu lalu Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) telah menerbitkan
pedoman pasal 50 huruf (b) Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999 yang mengecualikan
kegiatan waralaba pada derajat tertentu
dari Undang-Undang Persaingan Usaha
tersebut. Poin utama dari perjanjian
waralaba yang dikecualikan dalam UU No.
5 Tahun 1999 antara lain terkait dengan
perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual
(HAKI) yang terkandung di dalamnya.
Sehingga sebenarnya yang dikecualikan
mengenai waralaba menurut pedoman
tersebut adalah perjanjian yang mengatur
sistem waralaba dan pengalihan hak lisensi
dari pemberi waralaba kepada penerima
waralaba. Namun poin-poin yang tercantum
dalam perjanjian waralaba dapat mencakup
banyak hal di luar HAKI dan lisensi seperti
disebutkan sebelumnya. Klausula perjanjian
penetapan harga jual, pembatasan pasokan,
keharusan untuk membeli produk lain yang
tidak terkait dengan waralaba dari pemberi
waralaba, pembagian wilayah, dan larangan
untuk melakukan kegiatan usaha yang sama
setelah berakhirnya perjanjian waralaba, jika
berpotensi melahirkan praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat maka hal-hal
tersebut tidak termasuk dalam pengecualian
yang dimaksud dalam Pasal 50 (b) tersebut.
Selain ketentuan mengenai HAKI,
penerapan ketentuan pengecualian waralaba
dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
tersebut sebenarnya telah serasi dengan
Undang-Undang No. 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM). Pasal 26 Undang-Undang UMKM
telah mengatur pola kemitraan dengan
sistem waralaba. Di Pasal 29 kemudian
menyebutkan bahwa pelaku usaha yang
ingin mewaralabakan bisnisnya harus
memberikan prioritas bagi usaha kecil
dan menengah. Selain itu waralaba juga
harus mengutamakan penggunaan barang
yang berasal dari dalam negeri sepanjang
memenuhi standar mutu yang diharuskan
dalam waralaba tersebut. Pewaralaba juga
secara berkesinambungan diharuskan

untuk memberikan pelatihan baik dalam
bentuk bimbingan operasional manajemen,
pemasaran, penelitian, dan pengembangan
kepada terwaralaba. Ketentuan prioritas
penggunaan produksi dalam negeri dan
kemitraan dengan UMKM di Undang-Undang
UMKM sebenarnya juga telah diadopsi oleh
PP Waralaba No. 42 Tahun 2007 di Pasal 9.
Keberadaan waralaba yang semakin
marak beberapa tahun terakhir ini
tidak mungkin dihindari lagi. Waralaba
merupakan strategi yang efektif untuk
mengembangkan jejaring bisnis sebuah
entitas usaha dengan tidak menghilangkan
karakter perusahaan yang sudah menjadi
ciri khas waralaba yang bersangkutan.
Dalam lingkungan persaingan bisnis
yang makin ketat dan kondisi siklus
produk yang pendek, pelaku usaha harus
memiliki strategi untuk tetap berdaya
saing. Identifikasi keunggulan kekayaan
intelektual dan penggunaannya secara tepat
merupakan upaya yang sangat strategis
untuk tetap mempertahankan daya saing
bisnisnya dan waralaba adalah jawaban
yang paling tepat untuk mengkonversi
kekayaan intelektual menjadi laba. n

Beberapa waktu lalu Komisi
Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) telah menerbitkan
pedoman pasal 50 huruf (b)
Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 yang mengecualikan
kegiatan waralaba pada derajat
tertentu dari Undang-Undang
Persaingan Usaha tersebut. Poin
utama dari perjanjian waralaba
yang dikecualikan dalam UU No.
5 Tahun 1999 antara lain terkait
dengan perlindungan Hak atas
Kekayaan Intelektual (HAKI)
yang terkandung di dalamnya.
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The term ‘franchising’ derived from ancient French,
is defined as holding a particular privilege or right.
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Poin penting yang membuat Singer dianggap sebagai pelopor
bisnis franchising, adalah jenis kontrak antara pemilik franchise
dengan pembeli franchise yang mereka ciptakan. Kontrak tersebut
adalah pencetus utama terciptanya jaringan bisnis franchising
di masa depan, dan kontrak tersebut mengizinkan sang pemilik
franchise untuk tetap memiliki kontrol atas bagaimana franchise
mereka dijalankan.

Franchising di Era Modern

Bentuk franchising modern mulai
populer setelah era Perang Dunia II.
Pada saat itu para prajurit kembali
pulang ke rumahnya masing-masing,
dan kebutuhan mereka atas produk
barang dan jasa semakin besar. Disusul
dengan era baby-boomers yang
menyebabkan pertumbuhan ekonomi
meningkat pesat, seiring dengan
bergeraknya arus perputaran barang
dan jasa.
Bersamaan dengan perkembangan
pesat bisnis franchising pada tahun
1960 hingga 1970-an, kebutuhan
yang besar akan modal juga meningkat
tajam. Beberapa perusahaan yang
kurang beruntung dalam hal ini dikelola
secara pas-pasan, bahkan menyedihkan,
dan akhirnya bangkrut meninggalkan
beberapa merek franchise yang
terombang-ambing. Dan yang lebih
merugikan lagi adalah beberapa
perusahaan franchising palsu yang mengumpulkan modal dari para
franchisee hanya untuk menipu mereka. Peristiwa menyakitkan ini
menginspirasi pembentukan International Franchise Association
(IFA) yang bertugas mengatur industri franchising. IFA dalam hal
allposters.com
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cDonald’s, Pizza Hut, Burger King, Dunkin Donuts,
Wendy’s, Kentucky Fried Chicken, Baskin-Robbins, adalah
sedikit dari sekian banyak gerai makanan franchising yang
menebar jaringannya di seluruh dunia. Apabila Anda menggelar
peta dunia dan mencoba melihat seberapa banyak kota yang telah
diduduki oleh nama-nama tersebut, maka Anda akan mendapatkan
ratusan bahkan ribuan titik berwarna-warni. Sebuah gambaran bisnis
yang berkembang dengan mencengangkan.
Bisnis franchise sendiri telah dimulai
sejak berabad-abad yang lalu. Banyak
yang meyakini bahwa orang pertama yang
menemukan konsep franchising adalah
Albert Singer, sang penemu mesin penjahit
Singer. Namun, praktek yang menyerupai
franchising itu sendiri telah dijalankan
sepuluh tahun sebelumnya.
Pada tahun 1840, beberapa pembuat
minuman di Jerman telah mempraktekkan
konsep dasar franchising dengan
memberikan hak pemasaran kepada bar
dan pub tertentu untuk menjual produk
mereka. Sepuluh tahun kemudian bisnis
franchising mewabah hingga ke Amerika,
yang sebelumnya tidak memiliki banyak
bisnis dengan metode berantai.
Wabah tersebut dimulai oleh Singer
Company, industri mesin jahit pertama di
dunia, yang tidak memiliki modal yang
cukup untuk membayar gaji salesman
mereka sehingga perusahaan tersebut
terinspirasi untuk membangun jaringan
dealernya sendiri. Pemegang franchise pertama mereka membayar
sejumlah biaya tertentu untuk menjual produk Singer di area yang
telah disepakati, dan memperoleh keuntungan dari penjualan setiap
mesin jahit tersebut.
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ini bekerjasama dengan Dewan Kongres
Amerika dan Federal Trade Commission
(FTC) dalam membangun industri
franchising.

franchisor untuk mendorong arbitrasi.
Dua dari kasus tersebut melibatkan merek
franchising besar seperti Burger King dan
7-Eleven.

Pengaturan Bisnis Franchising
di Amerika Serikat

Burger King

Amerika Serikat adalah salah satu
negara yang bisnis franchisingnya
berkembang dengan pesat, di negara ini
bisnis franchising diatur oleh beberapa
Peraturan Negara Bagian dan Peraturan
Federal. FTC kemudian membentuk Uniform
Offering Circular (UFOC) yang mewajibkan
pemilik merek franchise untuk memberikan
informasi detail mengenai pembelian
kepada franchisee yang potensial, dokumen
tersebut diperbarui pada tahun 2007
dan diberi nama Franchise Disclosure
Document (FDD). Sejauh ini, tidak ada hak
privat dari FTC untuk menindak franchisor
yang menyalahi aturan, namun sekitar 15
negara bagian telah memiliki peraturan
untuk menindak franchisor di wilayah
mereka yang terbukti melakukan penipuan
terhadap franchiseenya.
Perjanjian franchisee adalah kontrak
kerjasama yang berisi kesepakatan dan
jangka waktu kerjasama antara franchisee
dan franchisor. Perjanjian tersebut juga
membahas secara detail mengenai hal-hal
yang belum dibahas secara mendalam di
UFOC, dan dibuat sesuai dengan kebutuhan
dan kepentingan kedua belah pihak.
Perjanjian franchise menciptakan
hubungan yang unik dan sejalan antara dua
pihak, dimana pihak franchisor memiliki
kekuasaan untuk menetapkan ketentuan
dasar yang harus dipenuhi oleh pihak
franchisee. Perjanjian tersebut nantinya akan
memberikan kewajiban bagi franchisor dan
franchisee untuk menjalankan berbagai
tugas, dan setiap pihak biasanya berkonsultasi
dengan pengacara sebelum sepakat untuk
menandatangani perjanjian kerjasama.
Sebagai respon terhadap perkembangan
bisnis franchising yang sangat pesat,
beberapa komunitas terkait mengambil
langkah untuk membatasi bisnis berantai ini
sehingga tidak menggerus bisnis independen
melalui pembatasan formula bisnis dan
sebagian besar franchisor telah memasukkan
klausa arbitrasi dalam perjanjian mereka
dengan franchisee.
Sejak tahun 1980, Mahkamah Agung
Amerika Serikat telah menangani 4
kasus perselisihan antara franchisee dan
franchisor, dan tiga diantaranya adalah
kasus yang memancing pergerakan

Salah satu icon franchising modern
adalah Burger King, atau yang sering
disebut dengan BK, yaitu jaringan global
restoran fast food hamburger yang
pertama kali dibuka di Miami, Florida dan
didirikan oleh James McLamore and David
Edgerton pada tahun 1954.
Burger King Holdings Corporation
adalah perusahaan induk dari Burger
King, yang di Amerika beroperasi dengan
nama Burger King dan secara internasional
beroperasi dengan nama Burger King
Corporation. Saham perusahaan ini
antara lain dipegang oleh TPG Capital,
Bain Capital dan Goldman Sachs Capital
Partners dengan porsi masing-masing
sebesar 25%.
Pada akhir tahun 2008, Burger King
memiliki lebih dari 11,550 outlet di 71
negara, 66% diantaranya berada di
Amerika Serikat dan 90% diantaranya
dimiliki dan dikelola secara privat. BK
memperkerjakan lebih dari 37,000
pegawai yang melayani sekitar 11.4 juta
pelanggan setiap harinya. Di Amerika
Utara, franchise BK dijual per gerai, tapi
di beberapa lokasi internasional franchise
BK dijual per regional dengan hak
eksklusif yang dimiliki oleh region atau
negara bersangkutan. Franchise regional
ini merupakan master franchise dan
bertanggung jawab dalam membuka gerai
baru, memberi lisensi pada pihak ketiga,
dan menjalankan standar operasional
BK di seluruh cabang yang dimilikinya.
Contoh terbesar dari master franchise ini
adalah Hungry Jack’s, yang dimiliki secara
eksklusif dan mengoperasikan lebih dari
300 restoran di Australia. Dan seperti pula
merek franchising ternama lainnya, BK
memiliki momen gemilangnya pada tahun
1970-an, dengan maskot berupa Magical
Burger King, jingle yang sangat catchy, dan
beberapa slogan yang terkenal.
Hingga saat ini, BK dan beberapa
merek franchising terkenal lainnya masih
berjaya. Kita masih bisa menemui logologo mereka bertebaran di penjuru kota.
Bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan di
seluruh dunia. Sebuah pengukuhan bahwa
bisnis franchising adalah jaringan raksasa
yang tidak akan mudah musnah. Bahkan
oleh waktu. n

Bentuk franchising modern
mulai populer setelah era
Perang Dunia II. Pada saat
itu para prajurit kembali
pulang ke rumahnya masingmasing, dan kebutuhan
mereka atas produk barang
dan jasa semakin besar.
Disusul dengan era babyboomers yang menyebabkan
pertumbuhan ekonomi
meningkat pesat, seiring
dengan bergeraknya arus
perputaran barang dan jasa.

Retno Wiranti, S.Sos
Staf Subdirektorat Publikasi
Direktorat Komunikasi
KPPU-RI
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aktifitas KPD
Aktifitas KPD berisi laporan kegiatan dan
temuan-temuan masalah persaingan usaha di
lima wilayah kerja Kantor Perwakilan Daerah
(KPD) yang berpusat di Medan, Surabaya,
Makassar, Balikpapan dan Batam. Informasi
yang disajikan dihimpun dari rangkaian
kegiatan KPPU di daerah dan laporan
rutin Kepala KPD yang menggambarkan
pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU di
berbagai daerah di tanah air.

MEDAN

KPD MEDAN
Penyusunan Profile Daerah
Wilayah Kerja KPD Medan

P

ada bulan April, aktifitas KPD Medan diawali dengan kegiatan
penyusunan profile daerah untuk wilayah kerja KPD Medan yang
meliputi Nanggroe Aceh Darusalam, Sumatera Barat dan Sumatera
Utara. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran kondisi
real di wilayah kerja KPD Medan baik kondisi geografis, demografis, sosial
ekonomi, industri dan potensi daerah yang bermanfaat dalam mengambil
langkah konkret harmonisasi kebijakan, advokasi-sosialisasi dan
Penegakan Hukum kepada para pemangku kepentingan (stakeholder)
di wilayah kerja KPD Medan.
Adapun Tim yang bertugas adalah Verry Iskandar dan Frans Adiatma
menyusun profil daerah Sumatera Barat, R. Dedy Simanjuntak dan
Maryunani Sinta Hapsari bertugas menyusun profil daerah Nangroe
Aceh Darussalam, dan Reny Maselati, Septia Winarpritanti, Moh. Birowo
Karnan bertugas untuk menyusun profile daerah Sumatera Utara. Profil
ketiga daerah wilayah kerja tersebut telah selesai disusun dan kedepan
diharapkan dapat digunakan sebagai referensi sebagaimana tujuan
yang diharapkan. n

Audiensi dengan Pemerintah
Kabupaten Simalungun

A

udiensi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun merupakan
rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka kegiatan
forum dialog yang akan diselenggarakan di Kabupaten
Simalungun. Kegiatan forum dialog di Kabupaten Simalungun dengan
tema “Nilai-nilai Persaingan Usaha Sehat dalam Implementasi Kebijakan di
Daerah”. Kegiatan audiensi bertempat di rumah dinas Bupati Simalungun
dan dihadiri oleh Bapak Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM (Bupati
Simalungun), Ir. Mahrum Sipayung (Sekretaris Daerah Kab. Simalungun),
Drs. Jumsadi Damanik, SH, M.Hum (Asisten Ekonomi dan Pembangunan),
Ir. Muknir (Kepala BAPPEDA), Drs. Marolop Silalahi (Kepala Bagian
Ekonomi), Darwin Purba (Kepala Bagian Umum), para staf bidang
ekonomi, perwakilan dari Sinar Keadilan, media lokal Simalungun.
Selain sebagai media menjalin komunikasi dengan para pemangku
kepentingan, kegiatan audiensi ini juga dimaksudkan sebagai bentuk
persiapan teknis penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pada bulan
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Juli mendatang. Pemerintah Kabupaten Simalungun secara terbuka
menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi yang dikemas dalam bentuk
forum dialog sangat diperlukan guna memberikan pengetahuan
dan pemahaman kepada jajaran pemerintah dan asosiasi pelaku
usaha di kabupaten Simalungun. Pengetahuan dan pemahaman
tentang UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sangat diperlukan sebagai bagian
dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan menumbuhkan
perekonomian yang sehat. n

Sosialisasi Nilai-nilai Persaingan
Usaha Sehat di NAD

P

ada akhir bulan Mei, KPD Medan bekerjasama dengan KADIN
NAD menyelenggarakan kegiatan sosialisasi UU No. 5 Tahun 1999
dengan mengangkat tema “Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat
berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dalam Implementasi Kebijakan
Pembangunan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Banda Aceh”.
Persiapan dan koordinasi teknis telah dilakukan. Dalam kegiatan
tersebut, para pemangku kepentingan yang akan hadir adalah para
anggota ASOSIASI yang tergabung dalam KADIN NAD, Rektor UNSYIAH,
Dekan dan dosen Fakultas Hukum UNSYIAH, Dekan dan dosen Fakultas
Ekonomi UNSYIAH, BAPPEDA, dan DISPERINDAG NAD. n

PN Medan Kuatkan 3 (tiga)
Putusan KPPU

P

engadilan Medan menguatkan 3 (tiga) putusan yang diajukan
oleh Pemohon Keberatan atas Putusan KPPU No. 12/KPPU-L/2008
tentang Tender Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2007, Putusan KPPU No. 23/KPPU-L/2008 tentang Tender
Pekerjaan Perbaikan dan Pengembangan Pipa Distribusi PDAM Tirta Siak
Pekanbaru Tahun Anggaran 2007 dan Putusan KPPU No. 41/KPPU-L/2008
tentang Lelang Pengadaan Televisi, DVD, dan Antena di Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, KPPU dalam ketiga putusannya
tersebut menghukum masing-masing Terlapor dalam tender yang
terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5
Tahun 1999 dan melarang mereka untuk mengikuti tender di wilayah
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tersebut selama beberapa lama yakni 2 (dua) tahun sejak Putusan
KPPU memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).
Bahwa dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Medan menolak permohonan keberatan dari Pemohon keberatan atas
Putusan KPPU tersebut, kemudian Majelis Hakim menguatkan Putusan
KPPU No.12/KPPU-L/2008, Putusan KPPU No. 23/KPPU-L/2008 dan
Putusan KPPU No. 41/KPPU-L/2008.
Sebagaimana kita ketahui, bahwa upaya Keberatan dari pihak yang
keberatan atas Putusan KPPU adalah hak sebagaimana diatur dalam UU
No. 5 Tahun 1999. KPPU membuat Putusan berdasarkan bukti-bukti yang
diperoleh selama pemeriksaan laporan, oleh karena itulah Hakim-hakim
yang memeriksa permohonan keberatan dalam perkara persaingan
usaha di tingkat Pengadilan Negeri dan tingkat Kasasi diharapkan lebih
memahami mengenai proses pemeriksaan di KPPU sampai dengan
menghasilkan Putusan.
Adanya Putusan Pengadilan Negeri yang menguatkan Putusan KPPU,
menunjukkan adanya apresiasi dan pemahaman yang semakin baik dari
para Juris (ahli hukum) khususnya para hakim. Para hakim diharapkan
memiliki pemahaman yang sama dengan KPPU akan pentingnya nilainilai persaingan usaha dalam setiap kegiatan usaha. n

KPD SURABAYA
Keberagaman Pilihan dan
Kebebasan Berusaha

Nafas Dari UU No. 5 Tahun 1999

S

epanjang tengah tahun 2009, KPPU telah memberikan kontribusi
bagi perekonomian Indonesia melalui pelaksanaan UU No. 5
tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat. Kontribusi KPPU merupakan upaya untuk
mendukung demokrasi ekonomi agar tercipta kegiatan ekonomi yang
efisien dan efektif bagi kesejahteraan rakyat. Lima kantor perwakilan
daerah (KPD) adalah ujung tombak untuk mendukung kinerja KPPU
di daerah. Perwakilan daerah kota Surabaya memiliki wilayah kerja
yang meliputi propinsi Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.
KPD Surabaya mengemban dua tugas utama yaitu penegakan
hukum serta evaluasi kebijakan daerah. Penegakan hukum bersumber
dari laporan masuk mengenai dugaan adanya praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat. Laporan yang diterima akan dilanjutkan
dengan klarifikasi laporan, pemberkasan, pemeriksaan, hingga
digelarnya sidang oleh Majelis Komisi untuk menetapkan hasil putusan
dari suatu perkara. Jangka waktu penanganan perkara telah ditetapkan
sesuai dengan UU No.5 tahun 1999 serta Peraturan Komisi No.1 Tahun
2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara KPPU. Penegakan hukum
juga dapat diterapkan dengan cara inisiatif KPPU sendiri. Upaya inisiatif
dilakukan berdasarkan hasil monitoring terhadap pelaku usaha maupun
hasil dari kajian industri dan kebijakan.
Dari sisi penegakan hukum, KPD Surabaya menerima beberapa
laporan masuk mengenai dugaan pelanggaran UU. No.5 tahun 1999.
Tercatat 4 laporan yang masuk ke KPD Surabaya, 3 diantaranya terkait
masalah tender pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dan 1
laporan mengenai dugaan praktik monopoli oleh pengusaha karaoke.
Daftar perkara yang masuk ke KPD Surabaya tahun 2009 ada 4, dan
2 didiantaranya sudah dilakukan putusan oleh majelis KPPU. Dengan
dikeluarkannya putusan dari KPPU tersebut semakin membuktikan
konsistensi dan kinerja dari KPPU di daerah dalam menegakkan UU
No.5 Tahun 1999.

TABEL PERKARA DARI KPD SURABAYA
No. Perkara

Kasus

Perkembangan

Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun
1999 yang Berkaitan dengan Kegiatan Pengadaan
42/KPPU-L/2008 dan Pemasangan Marka Jalan 55.000 meter pada
Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur TA 2007

Sudah Putusan

Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun
45/KPPU/L/2008 1999 yang Berkaitan dengan tender buku/modul
dinas pendidikan & kebudayaan Prop. Jawa Timur

Sudah Putusan,
sedang upaya
keberatan di PN

62/KPPU-L/2008

Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun
1999 yang Berkaitan dengan Tender Pengadaan
Barang/ Jasa Konstruksi SNVT Pembangunan Jalan
dan Jembatan Sumbawa, Paket Peningkatan Jalan
Sejorong Tetar Lunyuk Tahun Anggaran 2008

Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat
65/KPPU-L/2008 (1), dan Pasal 25 ayat (1) huruf (a) Undang-undang
No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Pelayanan Jasa
check-in counter di Bandar Udara Juanda Surabaya

Perkara Lanjutan

Perkara Lanjutan

Dari kajian sektor industri daerah, KPD Surabaya mengangkat industri
kopi sebagai kajian utama. Mengingat kopi merupakan produk eskpor
yang sangat diminati di pasaran dunia. Berdasarkan data Ekseskutif
Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Jatim, nilai ekspor kopi asal Jatim
hingga kuartal ketiga tahun 2007 melonjak hingga 81% dari periode
yang sama tahun lalu yaitu 99,571 juta dollar AS. Dengan kondisi
tersebut, diperkirakan sepanjang tahun 2008 ini akan tumbuh diatas
10% (Bappeprop Jatim, 2008). Khusus untuk kegiatan ekspor terdapat
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27 Tahun 2008
tentang Ketentuan Ekspor Kopi. Peraturan tersebut mengharuskan
ekspor kopi hanya melalui perusahaan yang telah diakui sebagai Eksportir
Terdaftar Kopi (ET-Kopi). Peraturan itu berlaku untuk semua jenis kopi,
termasuk kopi Arabica maupun Robusta. Namun fenomena saat ini
pembeli dari luar negeri cenderung untuk membeli langsung kopi dari para
petani untuk memotong jalur distribusi yang panjang (Kompas, 3 Februari
2009). Berdasarkan permasalahan yang ada maka diperlukan kajian
mengenai jalur distribusi serta peraturan yang terkait ekspor kopi.
Selain itu dilakukan pula monitoring ulang terhadap pengelolaan taksi di
bandara Juanda setelah sebelumnya tahun 2007 operator taksi di bandara
telah diberikan ultimatum oleh KPPU agar membuka akses bagi operator
taksi lainnya. Dalam agenda monitoring ulang kali ini akan direncanakan
acara public hearing dengan mengundang perwakilan dari operator taksi
baik di bandara serta non-bandara, Dinas Perhubungan Propinsi Jawa
Timur, Primkopal selaku operator taksi bandara Juanda, serta Angkasa Pura
I selaku pengelola Bandara Internasional Juanda. Tujuan dari public hearing
ini adalah guna mengkonfirmasikan hasil temuan yang diperoleh, serta
upaya penyelesaian hambatan yang terjadi agar terwujudnya iklim usaha
yang kondusif. KPPU akan diwakili oleh Bapak Yoyo Arif Fardhani (anggota
komisi) dan Ibu Sholihatun Kiptiyah selaku kepala KPD Surabaya. n

KPD MAKASSAR
Dengar Pendapat Pelayanan Jasa Taksi
Bandara di Bandar Udara Internasional
Sultan Hasanuddin Makassar

D

alam rangka monitoring Pelayanan Jasa Taksi Bandara di
Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, pada
tanggal 27 Maret 2009 Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU
di Makassar telah menyelenggarakan kegiatan Dengar Pendapat di
Hotel Imperial Aryaduta Makassar.
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Foto-foto: Dok. KOMPETISI

Kegiatan Dengar Pendapat yang dihadiri oleh kurang lebih 50
stakeholders terkait dengan pelayanan taksi bandara dipimpin oleh
Komisioner KPPU Bpk. Tadjuddin Noer Said dan didampingi oleh
Bpk. Ahmad Ramadhan Siregar, serta perwakilan dari Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Bpk. Sulham Hasan selaku Kepala
Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pokok permasalahan dalam kegiatan Dengar Pendapat ini adalah
mengenai praktek monopoli penyediaan jasa layanan taksi bandara
di Bandar Udara Internasonal Sultan Hassanudin Makassar oleh
Koperasi Taksi Bandara (Kopsidara). Taksi di bandara Internasional
Sultan Hasanuddin Makassar menggunakan tarif zona yang
diadaptasi dari Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62
Tahun 2008 tentang Penyesuaian (Penurunan) Tarif Angkutan Taksi
dan Angkutan Sewa dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan serta
Mobil Penumpang Umum (Mikrolet) dan Mobil Bus Umum Trayek
Makassar-Sungguminasa.
Menyikapi permasalahan ini, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi
Selatan telah membuat tim kajian yang pada akhirnya menghasilkan
beberapa hal, dua diantaranya adalah:
1. Formula jumlah taksi yang dapat beroperasi di Bandar Udara
Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, yaitu sebagai berikut:
Kopsidara : 175 unit taksi, Bosowa : 10 unit taksi, Putra : 10 unit
taksi, Perusda Maros : 10 unit taksi, Primkop AU : 10 unit taksi,
Amanah : 5 unit taksi dan 5 unit angkutan sewa, Bus Damri : 2
unit bus, Bandara Avia Mandiri : 10 unit angkutan sewa.
2. Kopsidara harus menggunakan argometer paling lambat tanggal
31 Desember 2010.
Selanjutnya KPPU memberikan tenggat waktu kepada PT. Angkasa
Pura I Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar
sampai dengan tanggal 6 Juni 2009 untuk mengimplementasikan
kebijakan pembukaan monopoli Pelayanan Jasa Taksi Bandara di
Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sesuai dengan
formulasi tersebut di atas. n

Seminar Persaingan Usaha
di Kota Ternate

P

ada tanggal 16 April 2009 KPD Makassar telah memfasilitasi
pelaksanaan kegiatan Seminar Persaingan Usaha bertempat di
hotel Amara Beach kota Ternate, Maluku Utara. Seminar yang
diikuti oleh kurang lebih 60 orang peserta dari kalangan akademisi
dan SKPD Maluku Utara ini dibuka secara resmi oleh KH. Abdul Gani
Kasuba, Lc selaku Wakil Gubernur Maluku Utara.
Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini adalah: Bpk. Abdullah
Malla (Sekretaris Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi/BKPMP
Maluku Utara) dan Bpk. Ahmad Ramadhan Siregar (Komisioner KPPU),
dengan didampingi oleh Kepala KPD Makassar sebagai moderator.
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Dalam presentasinya, BKPMP Maluku Utara melihat bahwa saat ini
Maluku Utara masih kalah berkompetisi dengan pelaku usaha di luar
daerah karena kurangnya investasi. Oleh karena itu, BKPMP Maluku Utara
mengembangkan beberapa strategi untuk menciptakan iklim usaha yang
kompetitif, diantaranya adalah penuntasan regulasi dan birokrasi (prosedur
perizinan yang lebih pendek), menjamin kepastian hukum dalam berusaha,
penyelesaian konflik bagi konsumen dan pelaku usaha, menciptakan iklim
usaha melalui penataan kelembagaan (antara lain persaingan usaha), dan
peningkatan daya saing dan mutu produk.
Dalam sesi diskusi, peserta mempertanyakan beberapa hal seperti
bagaimana peranan KPPU dalam mengatasi persekongkolan tender,
apakah menunggu laporan ataukah juga melakukan inisiatif pemeriksaan.
Selain itu juga ditanyakan tentang tindak lanjut yang dilakukan KPPU atas
temuan atau laporan yang diterimanya. Dalam kesempatan ini pula peserta
diskusi mengungkap adanya hambatan masuk bagi taksi Bella untuk
menjadi angkutan taksi di bandara Sultan Babullah Ternate.
Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, Pembicara telah menjelaskan
secara singkat tentang tata cara penanganan laporan dan perkara di KPPU, beberapa
hasil kerja KPPU, serta penanganan taksi bandara di Makassar dan Batam. n

KPD BATAM

K

antor Perwakilan Daerah KPPU Batam telah melaksanakan tugas
sebagai Perwakilan Kantor KPPU untuk wilayah kerja Provinsi Riau,
Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung.
Sejalan dengan tugas tersebut maka KPD KPPU Batam telah malaksanakan
fungsi penegakan hukum, fungsi kebijakan persaingan, fungsi komunikasi
dan fungsi administrasi dengan mengkoordinasikan ke tiap-tiap Direktorat
di KPPU. Adapun pelaksanaan tugas tersebut adalah sebagai berikut:

Penegakan Hukum
Sepanjang bulan April 2009 , KPD KPPU Batam telah melaksanakan tugas
berdasarkan fungsi dari masing-masing Direktorat dalam kesekretariatan KPPU.
Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum KPD Batam telah berkoordinasi
dengan SubDirektorat Penanganan Laporan dan telah menerima laporan
mengenai dugaan pelanggaran pasal 22 UU No 5 tahun 1999 pada tender sisa
produksi PT. Advanced Interconnect technologies (AIT) yang sekarang berganti
nama menjadi PT UNISEM. Terdapat pula laporan mengenai tender pengadaan
material kegiatan penerangan jalan umum (PJU) di Distamben Kab. Belitung.
KPD KPPU Batam telah berkerja sama dengan Sub Direktorat Pemberkasan
atas laporan yang direkomendasikan untuk dilakukan pemberkasan, antara
lain (1) Dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
pada Tender Pembangunan Pelintas Jalan Arteri ROW 100 Jend Suprapto
(Depan STM Pembangunan) Lingkup Pekerjaan Pembangunan Bangunan
Pelintas, APBN TA 2008 di Lingkungan Otorita Pengembangan Daerah Industri
Pulau Batam (2) Dugaan Persekongkolan Tender Pekerjaan optimalisasi WTP
(2x20) Liter per detik menjadi 100 Liter pada UPT AB Kecamatan Siak dan
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Optimalisasi Instalasi pengelolaan Air UPT AB Kecamatan Mempura, Kegiatan
dan Pemasangan Pipa Transmisi di Lingkungan DPU Kimpraswil Kabupaten
Siak Propinsi Riau TA 2008. Selain itu terdapat dugaan pelanggaran Pasal 22
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pembangunan Pekerjaan
Jaringan Air Bersih Kecamatan Singkep di Daik Lingga Kepulauan Riau.
KPD KPPU Batam juga telah memfasilitasi 3 (tiga) perkara dan berkerja
sama dengan SubDirektorat Penanganan Perkara KPPU, yaitu (1) Perkara
Nomor: 58/KPPU-L/2008 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5
Tahun 1999 berkaitan Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan)
Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2007. (2) Perkara
Nomor: 02/KPPU-L/2009 Tentang Dugaan Pelanggaran Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Persekongkolan Tender Pekerjaan
Interior dan Furniture Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau Kegiatan
Pembangunan Gedung Kantor (Gedung Perpustakaan Riau-Multiyears) di
Lingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau Bidang
Cipta Karya Tahun Anggaran 2008. (3) Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2009
Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Berkaitan
dengan Persekongkolan Tender Jasa-jasa Kebersihan dan Pelayanan Dalam
Gedung di Duri Damai (Paket I-No:5453-XK) dan Rumbai-Minas (Paket IINo.5454-XK) di Lingkungan PT Chevron Pacific Indonesia.
KPD KPPU Batam melakukan koordinasi dengan Sub Direktorat
Monitoring Putusan dan Litigasi dalam hal monitoring Putusan beberapa
perkara di wilayah kerja KPD KPPU Batam, yaitu sebagai berikut:
A. Putusan Perkara No: 14/KPPU-L/2007 Tentang Tender Multiyears Riau.
B. Putusan Perkara No : 21/KPPU-L/2007 Tentang Lelang Pengadaan Pipa PVC
6”, 4”, dan 2” oleh DPU, Pertambangan dan Energi Kepulauan Riau.
C. Putusan Perkara No: 28/KPPU-I/2007 Tentang Jasa Pelayanan Taksi di Kota Batam.
D. Putusan Perkara No: 05/KPPU-L/2008 Tentang Tender Perluasan
Gedung Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam.
E. Putusan Perkara No: 06/KPPU-L/2008 Tentang Tender Pekerjaan Pelebaran
Jalan Kolektor Utama menuju Kawasan Industri Batam Center.
F. Putusan Perkara No: 11/KPPU-L/2008 Tentang Pengelolaan Air
Bersih di Pulau Batam.
G. Putusan Perkara No: 22/KPPU-L/2008 Tentang Tender Pengadaan
peralatan kesehatan dan pembekalan (APBD/DAK) Lingkup Dinas
Kesehatan Kabupaten Bangka tengah tahun 2007.
H. Putusan Perkara No: 23/KPPU-L/2008 Tentang Tender Pekerjaan Perbaikan
dan Pengembangan Pipa Distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru.
I. Putusan Perkara No: 30/KPPU-L/2008 Tentang Tender Pekerjaan
Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan
Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007.
J. Putusan Perkara No: 33/KPPU-L/2008 Tentang Tender Pengadaan
dan Pemasangan Listrik Pedesaan Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten
Bengkalis Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2007.

Kebijakan Persaingan
Dalam Pelaksanaan tugas Kebijakan Persaingan sepanjang bulan
April 2009 KPD KPPU Batam telah melakukan monitoring terhadap para
pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran Praktek monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5
tahun 1999. KPD KPPU Batam juga melakukan evaluasi kebijakan tentang
implementasi kebijakan Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun
(BBK), serta kajian industri sektor unggulan dan infrastruktur daerah fokus
pada karet di wilayah kerja KPD KPPU Batam.

Komunikasi
KPD KPPU Batam akan melakukan kegiatan forum diskusi tentang
Tinjauan Kebijakan Free Trade Zone (FTZ) dan Kebijakan Daerah dalam rangka
penciptaan iklim usaha yang sehat, yang akan dilaksanakan pada bulan Mei
di Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau. Kegiatan Forum Diskusi yang
akan dilaksanakan bertujuan untuk melakukan review terhadap implementasi
pelaksanaan FTZ ditinjau dari perspektif persaingan usaha yang sehat.

Administrasi
Pada tanggal 17 April 2009 telah dilaksanakan serah terima jabatan
(Sertijab) Kepala KPD KPPU di Batam dari Bpk. Zaki Zein Badroen kepada
Bpk. Ramli Simanjuntak bertempat di Hotel Planet Holiday Batam.
Acara serah terima jabatan dipimpin langsung oleh Ketua KPPU Bpk.
Benny Pasaribu dan bertindak sebagai Saksi adalah Direktur Komunikasi
Bpk. Ahmad Junaedi. Acara serah terima jabatan berlangsung dengan
hikmat dan dihadiri oleh para tamu undangan dari kalangan Pejabat
Pemerintah, Pelaku Usaha, Akademisi dan Media Massa. n
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ada bulan April hingga Mei 2009, KPD KPPU Balikpapan telah
melakukan beberapa kegiatan sebagai tugas yang berkaitan dengan
fungsi penegakan hukum, komunikasi dan administrasi. Pada tanggal
1 April 2009, KPD KPPU Balikpapan melakukan audiensi dengan Dekan
Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Bapak Garuda Wiko. Dalam acara
tersebut, beliau juga didamping oleh Pembantu Dekan I dan II Fakultas
Hukum. Pada hari yang sama, KPD KPPU Balikpapan juga melakukan
Media Visit ke surat kabar Borneo Tribun dan Pontianak Post.
Kemudian pada tanggal 6-8 April 2009, KPD Balikpapan
melaksanakan audiensi di kantor Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Propinsi Kalimantan Tengah. Pihak BAPPEDA
diwakili oleh Bapak Drs. Serjono, Bapak Uria Nanyu Lujen, S.Sos,
M.Si., Bapak Ir. Wahyu Sinardi, MT., Bapak Masrun Asyofi, S.Si, M.Eng.
Kegiatan audiensi tersebut mendiskusikan beberapa poin penting
diantaranya adalah:
• Pemaparan visi dan misi KPPU dan tujuan dibentuknya UU No.5/1999,
serta menjelaskan fungsi dan tugas KPD Balikpapan sebagai
perwakilan KPPU pusat di daerah, khususnya pulau Kalimantan.
• Penjelasan tentang fungsi, tugas dan wewenang KPPU, serta
penegakan hukum dalam koridor UU No. 5/1999.
• Penjelasan tentang latarbelakang diadakannya audiensi yaitu dalam
rangka kerjasama kelembagaan.
• Penyampaian perkembangan tugas Penegakan Hukum dan Kebijakan
Persaingan khususnya di wilayah kerja KPD Balikpapan.
• Penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan seminar yang bertemakan
“Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Barang dan Jasa di
lingkungan pemerintah”. Kegiatan ini ditujukan kepada stakeholder
di wilayah Kalimantan Tengah.
Pada bulan yang sama, tanggal 17 April 2009 KPD Balikpapan juga
menyelenggarakan Serah Terima Jabatan Kepala KPD Balikpapan. Serah
Terima Jabatan dilakukan oleh pejabat lama kepada pejabat baru yaitu
Helli Nurcahyo selaku pejabat lama kepada Anang Triyono selaku pejabat
baru di KPD Balikpapan. Acara ini dilaksanakan di Hotel Menara Bahtera
dengan dihadiri oleh Komisioner KPPU Bapak Didik Akhmadi selaku Wakil
Ketua KPPU dan Ibu Kurnia Sya’ranie selaku Direktur Eksekutif Sekretariat
KPPU, serta anggota Direksi dan beberapa staf KPPU. Salah satu tujuan
diadakannya acara ini adalah untuk memelihara dan mengakselerasikan
peningkatan kinerja KPPU menuju lembaga independen yang lebih baik
demi terciptanya dukungan dan kesejahteraan masyarakat.
Pada bulan berikutnya yaitu Mei 2009, KPD Balikpapan melakukan
Pemeriksanaan Lanjutan terhadap Perkara No.66/KPPU-L/2008 tentang
dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No.5/1999 yang berkaitan
dengan Tender Pembangunan Sarana dan Prasarana PON XVII tahun 2008.
Dugaan pelanggaran tersebut berbentuk persekongkolan tender khususnya
pada kegiatan pembuatan arena gantole yang berlokasi di Kecamatan
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemeriksaan Lanjutan ini
menghadirkan tiga Terlapor yaitu PT. Tunggal Anda Prima (Terlapor I); PT.
Karya Wishnu Bersaudara (Terlapor II); PT. Zulianty (Terlapor III). n
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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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