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ubungan yang terjalin antara KPPU dengan
lembaga internasional sangatlah penting, karena
melalui kerjasama tersebut kita dapat memperoleh
pengetahuan serta best practices hukum persaingan
usaha dari banyak negara yang dapat dimanfaatkan
untuk pengembangan institusi dan hukum persaingan usaha
di Indonesia. Hubungan dan kerjasama internasional tersebut
diantaranya diwujudkan melalui sharing pengetahuan dan
pengalaman, serta penyelenggaraan berbagai pelatihan dan
kajian. Untuk itu, KPPU menjalin hubungan dengan lembaga
otoritas persaingan internasional yang diantaranya adalah US
FTC (United States Federal Trade Commission) dan JFTC (Japan
Fair Trade Commission)
Bentuk kerjasama yang dilakukan mencakup peningkatan
kapasitas (capacity building) berupa pelatihan yang
ditujukan bagi pegawai internal KPPU, pelaku usaha,
maupun para pemangku kepentingan. Salah satunya
adalah dengan penyelenggaraan Outreach Workshop yang
diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2010.
Workshop ini mengangkat tema ”Notifikasi Merger”
yang diangkat sebagai upaya sosialisasi tentang analisa
peraturan merger, mencakup analisis kebijakan maupun

analisis dampak merger dalam bidang persaingan usaha.
Tema merger dianggap cukup penting untuk diketahui
oleh pelaku usaha, seiring dengan akan dikeluarkannya
Peraturan Pemerintah mengenai Merger pada tahun 2010,
serta untuk mensosialisasikan batasan dan aturan merger
sebagaimana tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1999 Pasal
27-28. Selain kerjasama tersebut, KPPU dan US FTC juga
menyelenggarakan Internal Workshop on Organizing and
Presenting Competition Argument. Workshop tersebut
diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-19 Februari
2010. Tujuan workshop adalah untuk memberikan pelatihan
bagi pegawai KPPU dalam menyusun dan menyampaikan
argumentasi secara baik dan benar.
Adapun kerjasama yang dilakukan KPPU dengan JFTC atas
bantuan JICA adalah Workshop on Japan Anti Monopoly pada
tanggal 8 Februari 2010. Workshop ini mendiskusikan Hukum
Anti Monopoli Jepang terkait dengan bagaimana sejarah
pembentukannya dan perkembangannya saat ini.
Dalam kerangka kerjasama internasional, KPPU mendapat
kehormatan menerima kunjungan Menteri Pengairan dan
Irigasi Tanzania, Hon. Prof. Mark J. Mwandosya (Minister for
Water and Irigation) disertai Mr. Simon F. Sayore (Chairman
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Keberatan Putusan KPPU
Hanya Untuk Terlapor
Pada hari Selasa 9 Februari 2010, Pengadilan Negeri
Jakarta Barat telah memutuskan bahwa perkara No.
01/Pdt.P/KPPU/2008/PN.Jkt.Bar. tentang Keberatan
Pelapor atas Putusan KPPU nomor 03/KPPU-L/2008
(Putusan Astro) dinyatakan tidak diterima (niet
onvanklijk verklaard).

highlight 8

Pertemuan Bilateral
KPPU - Kementerian Pengairan
dan Komisi Energi Tanzania
Sebagai perwujudan kegiatan kerjasama internasional, KPPU menrima
kunjungan bilateral dengan Hon. Prof. Mark J. Mwandosya (Menteri Air dan
Irigasi) Tanzania Minister for Water and Irigation yang disertai Mr. Simon F.
Sayore (Chairman Energy Water Utilities Regulatory Authority) (EWURA)
beserta Mr. Haruna Masebu (Director General EWURA), Eng. Charles S.
Omujuni (Director of Natural Gas EWURA), Eng. Anastas P. Mbawala
(Director of Electricity EWURA), Ms. Miriam Mahanyu (Director of Legal
Services EWURA), Eng. Samwel Lupino (Director of Urban Water, Ministry of
Water & Irigation), Mr. Mwinyiheri Ndimbo (Principal Economist, Ministry
of Water & Irigation), Ms. Carolyn Mushi (Coordinator EWURA).
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Panitia Tender Dihukum Dalam
Perkara Tender Outsourcing
Pembacaan Meter di PT PLN
Tender Pekerjaan Subsidi
Pengoperasian Kapal Perintis
Trayek R-10 Pangkalan
Surabaya Bermasalah
Dikuatkannya Putusan
Pelelangan Pemeliharaan Jalan
oleh PN Lubuk Pakam
Tender Kebersihan di
Cengkareng Bermasalah
Persaingan Usaha Tidak Sehat
dalam Tender Fixed Fire Pump
PT Pertamina (Persero)

Energy Water Utilities Regulatory Authority). Tujuan kedatangan delegasi Tanzania
yang bertanggungjawab dalam industri migas ini adalah untuk berdiskusi dengan
KPPU mengenai implementasi prinsip persaingan sehat dalam framework energi yang
teregulasi. KPPU berharap hubungan ini dapat terus ditingkatkan, sehingga kerjasama
antara dua lembaga dapat ditingkatkan.
Sementara itu, pada bidang penegakan hukum persaingan usaha, 2 (dua)
Putusan KPPU telah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri. Penguatan Putusan yang
pertama berkaitan dengan keberatan Pelapor atas Putusan Perkara No. 03/KPPUL/2008 mengenai Hak Siar Barclays Premier League (Liga Utama Inggris) musim
2007-2010. Pada Selasa 9 Februari 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah
memutuskan bahwa keberatan tersebut dinyatakan tidak diterima (niet onvanklijk
verklaard), hal ini mempertegas proposisi bahwa keberatan atas Putusan KPPU di
Pengadilan Negeri hanya dapat dilakukan oleh terlapor.
Penguatan Putusan yang kedua berkaitan dengan keberatan Terlapor terhadap
Putusan Perkara No. 03/KPPU-L/2009 mengenai Pelelangan Pemeliharaan Berkala
Jalan Simpang Kota Pinang Batas Tapanuli Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Pada
pokoknya, Putusan Pengadilan Negeri tersebut menyatakan menolak gugatan dari
pemohon keberatan dan menguatkan Putusan KPPU RI. Hal ini menjadi dorongan
bagi KPPU untuk tetap konsisten menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
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LAPORAN UTAMA

PERTEMUAN BILATERAL

KPPU - Kementerian Pengairan
dan Komisi Energi Tanzania

S

ebagai perwujudan
kegiatan kerja sama
internasional, KPPU
menerima kunjungan
bilateral dengan Hon. Prof.
Mark J. Mwandosya (Menteri Air
dan Irigasi) Tanzania Minister for
Water and Irigation yang disertai
Mr. Simon F. Sayore (Chairman
Energy Water Utilities Regulatory
Authority) (EWURA) beserta Mr.
Haruna Masebu (Director General
EWURA), Eng. Charles S. Omujuni
(Director of Natural Gas EWURA),
Eng. Anastas P. Mbawala (Director
of Electricity EWURA), Ms. Miriam
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Mahanyu (Director of Legal
Services EWURA), Eng. Samwel
Lupino (Director of Urban Water,
Ministry of Water & Irigation),
Mr. Mwinyiheri Ndimbo (Principal
Economist, Ministry of Water &
Irigation), Ms. Carolyn Mushi
(Coordinator EWURA).
Tujuan kedatangan delegasi
kementerian pengairan dan irigasi
dan otoritas regulator energi
Tanzania yang bertanggung jawab
dalam industri migas ini adalah
untuk berdiskusi dengan KPPU
mengenai implementasi prinsip
persaingan sehat dalam framework

energi yang teregulasi. Hal ini
diharapkan menjadi referensi bagi
delegasi Tanzania untuk memahami
implementasi kebijakan publik
dalam persaingan sehat di sektor
industri energi dan pemanfaatan air
di Indonesia.
Pertemuan bilateral dibuka oleh
Ketua KPPU Prof. Dr. Tresna P.
Soemardi yang dilanjutkan dengan
presentasi mengenai pencapaian
KPPU serta perkembangan dari
hukum dan kebijakan persaingan
usaha di Indonesia. Selain itu, Ketua
KPPU juga menjelaskan tentang
karakter hubungan antara KPPU

LAPORAN UTAMA

dengan regulator sektor, dimana KPPU
bertanggung jawab atas isu persaingan
sementara regulator bertanggung jawab
pada isu teknis dan standar regulasi.
Perhatian KPPU dalam konteks migas dan
pendayagunaan serta manajemen air ini
meliputi beberapa tahapan seperti pada
Planning and designing stages, Allocation
stages serta Implementation stages
(monitoring and evaluation).
Hon. Prof. Mark J. Mwandosya
selaku pemimpin delegasi mengharapkan
pertemuan ini menjadi pintu awal kerja
sama dan hubungan baik khususnya dalam
konteks tukar-menukar informasi hukum
dan pengalaman implementasi kebijakan. l
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AKTIFITAS

Keberatan Putusan KPPU
Hanya untuk Terlapor
Pada hari Selasa 9 Februari 2010, Pengadilan Negeri
Jakarta Barat telah memutuskan bahwa perkara No. 01/
Pdt.P/KPPU/2008/PN.Jkt.Bar. tentang Keberatan Pelapor
atas Putusan KPPU nomor 03/KPPU-L/2008 (Putusan Astro)
dinyatakan tidak diterima (niet onvanklijk verklaard).

H

al ini mempertegas
keberatan atas Putusan
KPPU di Pengadilan
Negeri hanya dapat
dilakukan oleh Terlapor.
KPPU melihat bahwa majelis hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Barat
dalam perkara ini, yang diketuai
oleh Aris Munandar telah secara
bijaksana dan konsisten menerapkan
hukum acara keberatan secara benar.
Seperti diketahui, pada tanggal 29
Agustus 2008 KPPU telah memutus
perkara No. 03/KPPU-L/2008
mengenai Hak Siar Barclays Premier
League (Liga Utama Inggris) musim
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2007-2010, yang pada tanggal
29 Mei 2009 telah dikuatkan
oleh Mahkamah Agung Republik
Indonesia melalui Putusan MA
No. 255 K/Pdt.Sus/2009 (sekaligus
menguatkan Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat No. 05/
KPPU/2008/PN/JKT.PST tanggal 8
Oktober 2008) yang sebelumnya
Putusan KPPU tersebut diajukan
keberatan oleh pihak ESPN Star
Sports (dh. Terlapor III) dan All
Asia Multimedia Networks (dh.
Terlapor IV).
Namun pada akhir tahun 2008,
KPPU menerima permohonan

keberatan atas Putusan KPPU No.
03/KPPU-L/2008 yang diajukan
oleh PT MNC Sky Vision yang
dahulunya adalah Pelapor dalam
perkara ini, di Pengadilan Negeri
Jakarta Barat yang terdaftar
dalam register perkara No. 01/Pdt.
P/KPPU/2008/PN.Jkt.Bar. melalui
prosedur keberatan selayaknya
upaya hukum keberatan atas
Putusan KPPU.
KPPU melihat bahwa Pemohon
Keberatan tidak memenuhi
legal standing sebagai Pemohon
Keberatan dalam perkara a
quo, karena MNC Sky Vision
bukanlah “Pelaku Usaha Terlapor”
sebagaimana ketentuan UU No.
5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat dan Perma No.
03 Tahun 2005 tentang Tata Cara

AKTIFITAS
Pengajuan Upaya Hukum Keberatan
Terhadap Putusan KPPU.
Pelaksanaan sidang sempat
tertunda beberapa kali, dikarenakan
adanya pihak Turut Termohon
Keberatan IV yang berkedudukan
di luar negeri yaitu All Asia
Multimedia Networks (dh. sebagai
Terlapor IV), yang beralamat kantor
di Dubai, Uni Emirat Arab, dan
memiliki kantor Cabang di Kuala
Lumpur, Malaysia.
Selama persidangan Majelis
Hakim memerintahkan KPPU untuk
menyerahkan berkas perkara dan
salinan Putusan KPPU No. 03/KPPUL/2008, mengikuti prosedur dan
tata cara persidangan keberatan
atas Putusan KPPU yang diatur
dalam Peraturan MA No. 03 Tahun
2005. Namun berkas perkara dan
salinan putusan tersebut, dahulu
telah KPPU serahkan kepada Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat pada saat proses keberatan
berlangsung, sehingga berkas perkara
tidak berada lagi di KPPU.
Namun demikian, KPPU tetap
berusaha untuk menyerahkan berkas
perkara dengan menghubungi pihak
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
sebagai otoritas pengadilan yang
memeriksa dan memutus perkara
keberatan atas Putusan KPPU di
tingkat Pengadilan Negeri, melalui
surat No. 705/K/IX/2009 tanggal 16
September 2009, yang direspon oleh
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat bahwa pihak pengadilan
hanya dapat meminjamkan berkas
putusan atas dasar fatwa dari
MA. Menanggapi hal ini, KPPU
kemudian mengajukan permohonan
fatwa kepada Mahkamah Agung
melalui surat No. 644.1/K/VIII/2009
tanggal 26 Agustus 2009.
Pada persidangan di Pengadilan
Negeri Jakarta Barat tanggal
22 Desember 2009, KPPU
menyerahkan memori Penjelasan
atas Putusan KPPU No. 03/KPPUL/2008 sebagai tanggapan atas
memori keberatan dari MNC, yang
berisi argumen yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut:
1. Pemohon Keberatan tidak

memenuhi persyaratan formil/
legal standing sebagai Pemohon
Keberatan terhadap Putusan KPPU
2. Keberatan hanya dapat diajukan
oleh Pelaku Usaha Terlapor;
3. Pemohon Keberatan adalah
Pelapor, bukan Terlapor;
4. Putusan KPPU bukanlah delik
aduan;
5. Putusan KPPU No. 03/KPPUL/2008 telah memiliki kekuatan
hukum tetap (inkracht van
gewijsde);
6. Dalam perkara a quo berlaku
asas nebis in idem (memiliki
pokok perkara/obyek gugatan
yang sama dengan perkara lain);
7. Berkas perkara KPPU No.
03/KPPU-L/2008 berada di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pada tanggal 9 Februari 2010,
Majelis Hakim membacakan
putusannya di persidangan
yang terbuka untuk umum,
dengan pertimbangan hukum
yaitu Pemohon Keberatan tidak
memenuhi legal standing sebagai
Pemohon Keberatan sebagaimana
telah ditentukan dalam UU No.
5 Tahun 1999 dan Perma No.
03 Tahun 2005. Yang dapat
mengajukan keberatan (Pemohon
Keberatan) atas Putusan KPPU
hanya “Pelaku Usaha Terlapor”,
oleh karenanya Majelis Hakim
menyatakan permohonan keberatan
tidak dapat diterima.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat memang menetapkan
bahwa hanya Terlapor yang berhak
untuk mengajukan keberatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 44
ayat (2) jis Pasal 44 ayat (1) dan
Perma No. 3 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum
Keberatan terhadap Putusan KPPU
Pasal 2 ayat (1):
• Pasal 44 ayat (2) : Pelaku usaha
dapat mengajukan keberatan
kepada Pengadilan Negeri
selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari setelah menerima
pemberitahuan putusan tersebut.
• Pasal 44 ayat (1) : Dalam waktu 30

(tiga puluh) hari sejak pelaku usaha
menerima pemberitahuan putusan
Komisi sebagaimana dimaksud
dalam
• Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha
wajib melaksanakan putusan
tersebut dan menyampaikan
laporan pelaksanaannya kepada
Komisi.
• Perma No. 3 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Pengajuan Upaya
Hukum Keberatan terhadap
Putusan KPPU
• Pasal 2 ayat (1) : Keberatan
terhadap Putusan KPPU hanya
diajukan oleh Pelaku Usaha
Terlapor kepada Pengadilan Negeri
di tempat kedudukan hukum usaha
Pelaku Usaha tersebut.
Terbitnya Putusan tersebut
menjadi penegasan bagi stakeholder,
sekaligus menjamin adanya
kepastian hukum bahwa yang
berhak mengajukan keberatan atas
Putusan KPPU hanya pihak terlapor.
Disamping itu, putusan tidak
diterimanya keberatan pelapor ini,
telah menjadikan 59% atau 29
putusan dikuatkan oleh PN dari 51
putusan yang diajukan keberatan ke
PN. Hal mana ditunjukkan bahwa
PN telah memiliki pandangan dan
penilaian yang sama pada proses
acara dan pengambilan putusan
yang digunakan KPPU. l
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HIGHLIGHT
Panitia Tender Dihukum Dalam
Perkara Tender Outsourcing
Pembacaan Meter di PT PLN

8.

omisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah
membacakan Putusan Perkara No. 15/KPPUL/2009 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
yang dilakukan oleh:
1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ”C” Tahun
Anggaran 2008 di PT. PLN(Persero) Distribusi Jawa
Tengah & DIY (Terlapor I)
2. PT Berkah Surya Abadi Perkasa (Terlapor II)
3. PT Swadarma Perkasa (Terlapor III)
4. PT Prima Abadi System (Terlapor IV)
5. PT Mulyo Mukti (Terlapor V)
6. PT Gugah Perkasa Ripta (Terlapor VI)
7. PT Mulya Abadi Utama (Terlapor VII)
8. PT Graha Artha (Terlapor VIII)
9. PT Indo Power Makmur Sejahtera (Terlapor IX)
10. PT Mega Indah Abadi (Terlapor X)
11. PT Astria Galang Pradana (Terlapor XI)
12. PT Tri Tunggal Abadi (Terlapor XII)
Perkara No. 15/KPPU-L/2009 merupakan perkara
yang didasarkan pada laporan ke KPPU. Dalam perkara
ini terdapat kesamaan harga penawaran dan pengaturan
area paket tender sehingga menimbulkan terjadinya
persaingan semu yang mengurangi tingkat persaingan
dalam tender. Selain itu, Panitia Tender selaku bagian
dari struktur/manajemen PLN telah melakukan
rangkaian tindakan yang dinilai telah memfasilitasi
paraTerlapor untuk menjadi pemenang tender.
Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan
mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999 yang telah diuraikan diatas, maka Majelis
Komisi memutuskan:
1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II,
Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI,
Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor
X, Terlapor XI dan Terlapor XII terbukti secara
sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5
Tahun 1999.
2. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar
Rp 4.346.000.000,- (Empat milyar tiga ratus empat
puluh enam juta rupiah).
3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp
270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar
Rp 213.000.000,- (Dua ratus tiga belas juta rupiah).
5. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar
Rp 509.000.000,- (Lima ratus sembilan juta rupiah).
6. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp
270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
7. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp
168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah).

10.

K
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9.

11.
12.
13.

Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp
168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah).
Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar
Rp 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah).
Menghukum Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp
522.000.000,- (Lima ratus dua puluh dua juta rupiah).
Menghukum Terlapor X, membayar denda sebesar
Rp 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah).
Menghukum Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp
144.000.000,- (Seratus empat puluh empat juta rupiah).
Menghukum Terlapor XII, membayar denda sebesar
Rp 454.000.000,- (Empat ratus lima puluh empat
juta rupiah). l

Tender Pekerjaan Subsidi
Pengoperasian Kapal Perintis Trayek
R-10 Pangkalan Surabaya Bermasalah

K

omisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah
membacakan Putusan Perkara No. 19/KPPUL/2009 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal
22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dugaan
pelanggaran tersebut terjadi dalam Tender Pekerjaan
Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis Trayek R-10
Pangkalan Surabaya Tahun Anggaran 2009.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha
yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan
sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:
1. PT Samudrajaya Niaga Perkasa (Terlapor I);
2. PT Inti Samudera Abdi Nusantara (Terlapor II);
3. Panitia Pengadaan Pekerjaan Subsidi Pengoperasian
Kapal Perintis Trayek R-10 Pangkalan Surabaya
Tahun Anggaran 2009 (Terlapor III).
Perkara No. 19/KPPU-L/2009 merupakan perkara yang
didasarkan pada laporan ke KPPU. Dalam perkara ini, Panitia
Tender mengumumkan adanya Tender Pekerjaan Subsidi
Pengoperasian Kapal Perintis Trayek R-10 Pangkalan Surabaya
Tahun Anggaran 2009 di harian Media Indonesia dan Harian
Bangsa tanpa menyebutkan nilai pekerjaan. Selain itu, Panitia
Tender tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran sesuai
dengan kriteria evaluasi yang tercantum dalam RKS.
KPPU juga menemukan persesuaian dokumen
penawaran antara PT. Samudrajaya Niaga Perkasa dan
PT. Inti Samudera Abdi Nusantara pada format laporan
keuangan perusahaan dan RAB dan pendapatan kapal.
Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan
mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999 yang telah diuraikan di atas, maka Majelis
Komisi memutuskan:
1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III
terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp

HIGHLIGHT
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang harus
disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan
denda pelanggaran di bidang persaingan usaha,
Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan
Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank
Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan
Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Melarang Terlapor II mengikuti proses tender
pengoperasian kapal perintis Trayek R-10 Pangkalan
Surabaya selama jangka waktu 1 (satu) tahun setelah
Putusan ini berkekuatan hukum tetap. l

Dikuatkannya Putusan Pelelangan
Pemeliharaan Jalan oleh PN Lubuk Pakam

P

ada tanggal 3 Februari 2010 di Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam, Deli Serdang dilakukan sidang
pembacaan putusan keberatan atas Putusan KPPU
No 03/KPPU-L/2009 mengenai Pelanggaran UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan
pemeliharaan berkala Jalan Simpang Kota Pinang Batas
Tapanuli Selatan Kabupaten Labuhan Batu pada Dinas
Jalan Jembatan Propinsi Sumatera Utara Seksi Teknis
Lapangan Labuhan Batu, yang dipimpin oleh Suharjono,
SH, MH selaku Ketua Majelis Hakim serta S.M. Siagian,
SH dan Bambang T., SH selaku Anggota Majelis.
Dalam sidang tersebut dinyatakan bahwa Majelis
Hakim memutuskan:
1. Menolak gugatan dari pemohon keberatan atau penggugat.
2. Menguatkan Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2009
tentang Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999
dalam pelelangan pemeliharaan berkala Jalan Simpang
Kota Pinang Batas Tapanuli Selatan Kabupaten
Labuhan Batu pada Dinas Jalan Jembatan Propinsi
Sumatera Utara Seksi Teknis Lapangan Labuhan Batu.
3. Membebankan biaya perkara sebesar ditentukan
kepada pemohon keberatan atau penggugat.
Sidang putusan keberatan tersebut terkait dengan
adanya laporan yang diterima oleh KPPU melalui KPD
Medan mengenai Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun
1999 Dalam Tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan
Simpang Kota Pinang Batas Tapanuli Selatan Kabupaten
Labuhan Batu T.A. 2008 pada tanggal 24 Juli 2007.
Hal tersebut membuktikan semakin kuatnya dukungan
lembaga peradilan terhadap upaya penegakan hukum
persaingan usaha khususnya dalam upaya memberantas
praktik-praktik persekongkolan dalam tender. Adapun
putusan-putusan KPPU yang telah dikuatkan di Pengadilan
Negeri di wilayah KPD yaitu:
1. Putusan KPPU No 18/KPPU-L/2007 mengenai Tender
Paket Pengadaan TV Pendidikan Propinsi Sumatera
Utara (PN Medan).
2. Putusan KPPU No 12/KPPU-L/2008 mengenai Tender
Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera
Utara T.A. 2007 (PN Medan). l

Tender Kebersihan di Cengkareng
Bermasalah

K

omisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah
menetapkan putusan terhadap perkara No.
16/KPPU-L/2009 tentang Pelelangan Jasa Kebersihan di
Terminal A Bandara Soekarno-Hatta dan Pelelangan Jasa
Kebersihan di Terminal B Bandara Soekarno-Hatta Tahun
Anggaran 2008. Majelis komisi yang terdiri dari Erwin
Syahril, S.H. (Ketua), Ir. M. Nawir Messi, M.Sc., dan Dr.
Yoyo Arifardhani, S.H., LLM. masing-masing sebagai
anggota, memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran
Pasal 22 UU No. 5/1999.
Perkara ini muncul setelah KPPU menerima laporan
tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999
berkaitan dengan Pelelangan Jasa Kebersihan di Terminal A
Bandara Soekarno-Hatta dan Pelelangan Jasa Kebersihan di
Terminal B Bandara Soekarno-Hatta Tahun Anggaran 2008.
Pelanggaran terhadap UU No.5/1999 tersebut dilakukan oleh:
1. Terlapor I, PT Spectra Jasindo.
2. Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan
(Cleaning Service) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara
Soekarno Hatta Tahun 2008, (Panitia Lelang).
3. Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor
Cabang Utama Soekarno Hatta (PT Angkasa Pura II).
Berdasarkan hasil rangkaian pemeriksaan yang telah
dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan pembelaan dari para
Terlapor, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan
terdapat persekongkolan vertikal antara peserta tender
dengan pihak lain, dimana Terlapor I melakukan
tindakan Post Bidding berupa perbedaan item penawaran
dengan isi kontrak sehingga memberikan nilai tawar yang
tidak sehat dengan pesaing lain. Sementara itu, Terlapor II
dan Terlapor III telah memfasilitasi tindakan Post Bidding
yang dilakukan Terlapor I.
Berdasarkan alat bukti, fakta, serta hasil penilaian,
dan mengingat Pasal 43 Ayat (3) dan pasal 47 UU. No. 5
Tahun 1999, maka Majelis Komisi memutuskan:
1. Menyatakan Terlapor I, PT Spectra Jasindo, Terlapor
II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan
(Cleaning Service) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C
Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008 dan Terlapor
III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang
Utama Soekarno Hatta terbukti secara sah dan
meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Terlapor I, PT Spectra Jasindo, tidak
boleh mengikuti tender di PT. Angkasa Pura II
(Persero) selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan kepada PT Angkasa Pura II
(Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta
agar melaksanakan tender pekerjaan jasa kebersihan
(cleaning service) di Terminal 1 A dan Terminal 1 B
untuk pekerjaan tahun 2010; l
Edisi 21  2010
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HIGHLIGHT
Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam
Tender Fixed Fire Pump PT Pertamina
(Persero)

K

omisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah
menetapkan putusan terhadap perkara No. 17/
KPPU-L/2009 tentang Tender Penambahan 2 (dua) Unit
Fixed Fire Pump di Instalasi Pulau Sambu Dan Instalasi
Tanjung Uban Tahun 2008. Majelis komisi yang menangani
perkara ini terdiri dari Ir. H. Tadjuddin Noer Said (Ketua),
Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M. LL.M, dan Ir. Nawir
Messi, M.Sc, masing-masing sebagai anggota.
Perkara ini muncul setelah KPPU menerima laporan
tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU No.
5/1999 berkaitan dengan tender Penambahan 2 (dua)
unit Fixed Fire Pump di PT (Persero) Pertamina Region
I Medan, Instalasi Pulau Sambu dan Instalasi Tanjung
Uban Tahun 2008. Dugaan pelanggaran terhadap UU No.
5/1999 tersebut dilakukan oleh : PT Ragam Teknik Hutama
(Terlapor I), PT Fara Mutiara (Terlapor II), PT. Multi Global
Kiat Sejahtera (Terlapor III), PT Herfin Jaya (Terlapor IV),
PT. Mitra Perkasa Jaya (Terlapor V), Roberto Nainggolan
(Terlapor VI), Panitia Pelelangan Umum Barang dan Jasa
PT Pertamina (Persero) Region I Medan (Terlapor VII), dan
Jacob Tjandra (Terlapor VIII).
Dalam proses pemeriksaan diketahui bahwa PT
Fara Mutiara, Jacob Tjandra, dan Roberto Nainggolan
bekerjasama untuk menentukan dan atau memenangkan
PT Fara Mutiara, dengan cara:
a) Roberto Nainggolan yang hadir mewakili PT Fara
Mutiara dalam proses aanwijzing, penyerahan dokumen
penawaran, dan proses negosiasi harga dengan e-auction.
Hal tersebut menunjukkan adanya kerjasama antara
PT Fara Mutiara dengan Roberto Nainggolan dalam
mengikuti proses tender ini.
b) Nama Jacob Tjandra masih tercantum sebagai Direktur
PT Herfin Jaya, namun dalam proses tender ini tindakan
Jacob Tjandra yang mewakili PT Fara Mutiara dalam
proses negosiasi tatap muka menunjukkan adanya
conflict of interest karena pada waktu yang bersamaan
PT Herfin Jaya juga menjadi peserta dalam tender ini.
c) Jacob Tjandra mewakili PT Fara Mutiara dalam proses
negosiasi tatap muka dan adanya kesamaan Surat
Dukungan antara PT Fara Mutiara dan PT Herfin Jaya
menunjukkan bahwa PT Herfin Jaya hanya dijadikan
pendamping bagi PT Fara Mutiara.
Selain tiu, Panitia Tender terbukti memfasilitasi PT
Fara Mutiara sebagai Pemenang Tender dengan cara
memperbolehkan adanya kerja sama antara PT Fara
Mutiara, Roberto Nainggolan dan Jacob Tjandra pada
saat negosiasi e-auction dan negosiasi tatap muka.
Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keseluruhan
penilaian-penilaian di atas serta dengan mengingat Pasal
43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999,
Majelis Komisi memutuskan:
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1. Menyatakan Terlapor II: PT Fara Mutiara, Terlapor
IV: PT Herfin Jaya, Terlapor V: PT Mitra Perkasa Jaya,
Terlapor VI: Roberto Nainggolan, Terlapor VII: Panitia
dan Terlapor VIII: Jacob Tjandra terbukti secara sah
dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menyatakan Terlapor I: PT Ragam Teknik Hutama,
dan Terlapor III: PT Multi Global Kiat Sejahtera
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat;
3. Menghukum PT Fara Mutiara untuk membayar denda
sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
4. Menghukum Roberto Nainggolan untuk membayar
denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
5. Menghukum Jacob Tjandra untuk membayar denda
sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
6. Melarang PT Herfin Jaya dan PT Mitra Perkasa Jaya
untuk mengikuti lelang di lingkungan PT Pertamina
(Persero) Region I Medan selama 2 (dua) tahun sejak
putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. l

Workshop on Japan Antimonopoly

W

orkshop on Japan Anti Monopoly terselenggara
atas kerjasama KPPU dan JICA pada tanggal 8
Februari 2010 di Hotel Alila Jakarta. Workshop
tersebut mendiskusikan tentang Hukum Anti Monopoli
yang ada di Jepang terkait dengan bagaimana sejarah
pembentukannya hingga perkembangannya saat ini. Selain
itu, workshop tersebut juga mengulas mengenai tata cara
prosedur penanganan perkara dan teknik investigasi di Japan
Fair Trade Commission (JFTC).
Kegiatan ini merupakan forum studi perbandingan dengan
hukum acara baru KPPU. Perubahan peraturan tersebut
merupakan sebuah proses menuju optimasi kinerja KPPU
dalam bidang penegakan hukum persaingan di Indonesia.
Secara teknis, workshop tersebut membahas beberapa
poin dalam mekanisme penanganan perkara di KPPU,
perubahan beberapa proses pemeriksaan perkara, serta
perubahan beberapa esensi dari proses kajian yang
menitikberatkan
pada sektor strategis
yang berkonsentrasi
tinggi. Sehingga
dengan
diberlakukannya
peraturan tersebut,
terdapat beberapa
kejelasan kedudukan
masing-masing
pihak dalam
penanganan perkara
yang dilaksanakan
KPPU. l

HIGHLIGHT
Kunjungan Badan Perlindungan
Konsumen Nasional ke KPPU

P

Menko Perekonomian:
”KPPU Memberikan Arti yang Besar
bagi Perekonomian Indonesia”

K

PPU mengadakan pertemuan dan diskusi dengan
Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, yang
dihadiri oleh Ketua KPPU dengan didampingi
oleh Komisioner dan Sekjen KPPU. Pertemuan tersebut
membahas kinerja dan pencapaian KPPU. KPPU
berharap Menko Perekonomian memberikan dukungan
kepada KPPU dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat
melalui persaingan usaha yang sehat, karena persaingan
usaha sehat akan berpengaruh besar terhadap struktur
ekonomi Indonesia yang semakin kuat.
Beberapa pencapaian KPPU telah membantu
perbaikan struktur ekonomi Indonesia, diantaranya
adalah perkara kartel SMS, dimana masyarakat
Indonesia telah diuntungkan dengan turunnya tarif
SMS dari sekitar Rp 350,- dan kini berada di kisaran
Rp 100,-. Putusan KPPU terhadap para operator seluler
tersebut tentunya sangat menguntungkan konsumen.
KPPU juga menyampaikan masalah penanganan
kartel dari beberapa komoditas penting yang harganya
cenderung naik dan stabil. Oleh karena itu, Hatta
juga meminta KPPU untuk memperkuat pengawasan
terhadap bahan-bahan pokok lainnya.
Tugas KPPU selain penanganan perkara adalah
pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah
terkait kebijakan-kebijakan yang bertentangan
dengan persaingan usaha sehat. Pemberian saran dan
pertimbangan KPPU adalah upaya preventif sebelum
melakukan law enforcement. KPPU berharap agar
Menko Perekonomian mendukung penyampaian saran
dan pertimbangan KPPU kepada instansi terkait.
Dukungan tersebut dapat berupa mediasi yang diberikan
oleh Menko Perekonomian. l

Foto-foto: Dokumentasi KPPU

ada tanggal 11 Februari 2010, KPPU diwakili
oleh Wakil Ketua KPPU dan didampingi oleh
Sekjen KPPU beserta jajaran pimpinan Sekretariat
menerima kedatangan BPKN (Badan Perlindungan
Konsumen Nasional). Hadir sebagai perwakilan dari
BPKN adalah Ketua BPKN Suartini Hadad didampingi
oleh Wakil Ketua BPKN, Franky Welirang, Sekretaris
BPKN, Juenes Yuris, Anggota Komisi Bidang Pengaduan
dan Penanganan Kasus, Entjeng Shobirin, Anggota
Komisi IV, Ichjar Musa, dan Ketua Koordinator Komisi
I, Chairulhadi.
BPKN merupakan lembaga pemerintah yang
berwenang melakukan pengawasan dan perlindungan
terhadap konsumen Indonesia. Terdapat kesamaan
tujuan antara BPKN dengan KPPU, BPKN memastikan
agar konsumen Indonesia tidak dirugikan atas barang
dan jasa yang mereka konsumsi, sedangkan KPPU
dibawah UU No. 5/1999 memiliki tujuan menciptakan
kesejahteraan rakyat. Terdapat benang merah berupa
tujuan yang sama namun dengan domain dan cara yang
berbeda untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh sebab itu,
BPKN melakukan kunjungan ke KPPU untuk berbagi
pengalaman dalam menangani masalah di lapangan dan
meminta masukan atas masalah yang dihadapi.
Dalam tugas dan kewenangannya, BPKN memberikan
saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait
dengan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan misi
perlindungan konsumen, serta menerima pengaduan dari
konsumen dan pelaku usaha. Adapun fokus pengawasan
yang dilakukan oleh BPKN saat ini adalah di bidang
pangan, kesehatan, dan transportasi. Serupa dengan BPKN,
KPPU juga melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor
yang bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat. Sebagai
contoh sektor yang saat ini menjadi fokus KPPU adalah
fuel surcharge, kartel semen, distribusi gula dan trading
term. Adanya kesamaan tujuan tersebut menyebabkan
BPKN dan KPPU berharap akan kerjasama lebih lanjut
untuk mensinergiskan upaya mereka dalam mencapai
tujuan yang sama yaitu mensejahterakan konsumen (rakyat
Indonesia). l
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INTERNASIONAL

KPPU & US FTC Workshop

Foto-foto: Do

kumentasi KP

PU

“Organizing and Presenting
Competition Argument”

Alia Saputri

Mengawali tahun 2010, KPPU bekerja sama dengan US FTC
mengadakan 2 workshop. Workshop ini dilakukan untuk
meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang hukum
persaingan usaha, serta untuk optimalisasi sumber daya
manusia KPPU dalam menegakkan hukum persaingan usaha.
Latar Belakang Kegiatan

United States – Federal Trade
Commission (US FTC) merupakan
lembaga persaingan Amerika yang
didirikan sejak tahun 1914, dengan
tujuan untuk mencegah praktekpraktek persaingan tidak sehat dalam
perdagangan. US FTC merupakan
institusi federal yang menangani masalah
perlindungan konsumen dan hukum
persaingan di sektor ekonomi. KPPU
telah menjalin kerjasama dengan US FTC
sejak KPPU didirikan di Indonesia, yaitu
pada tahun 2000. Bentuk kerjasama yang
dilakukan mencakup penyelenggaraan
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workshop atau seminar yang ditujukan
bagi pegawai internal KPPU, pelaku
usaha ataupun para pemangku
kepentingan (pemerintah). US FTC juga
pernah menempatkan tenaga ahlinya
sebagai resident advisor di kantor
KPPU Jakarta.
Pada tahun 2010, US FTC
kembali memberikan bantuan
teknis berupa Internal Workshop
yang ditujukan bagi pegawai KPPU.
Selain internal workshop, US FTC
juga menyelenggarakan Outreach
Workshop yang ditujukan bagi pelaku
usaha Indonesia. Kedua kegiatan ini

dilaksanakan secara back-to-back pada
tanggal 17 Februari 2010 (Outreach
Workshop) dan 18-19 Februari
2010 (Internal Workshop). Outreach
Workshop dilaksanakan di Jakarta dan
dihadiri oleh 40 orang pelaku usaha
yang menjadi anggota Kamar Dagang
dan Industri (KADIN) Indonesia,
tema yang dibahas adalah “Merger
Notification”. Sementara Internal
Workshop dilaksanakan di Bandung
dan diikuti oleh 33 pegawai KPPU dari
4 biro serta kantor perwakilan KPPU
di daerah. Tema pelatihan adalah
”Organizing and Presenting Competition
Argument”. Pembicara dalam workshop
ini adalah 3 international experts dari
US FTC, yaitu Mr. Timothy Hughes
(attorney of US FTC), Mr. Joel Schrag
(International Coordinator for Economic
Bureau of US FTC) dan Ms. Michele
Arington (attorney for US FTC’s Office
of General Counsel).

INTERNASIONAL

Outreach Workshop on Merger Notification

Outreach Workshop mengangkat tema tentang Notifikasi Merger.
Tema ini diangkat sebagai upaya sosialisasi tentang analisa peraturan
merger, mencakup analisis kebijakan maupun analisis dampak merger
dalam bidang persaingan usaha. Tema merger dianggap cukup penting
untuk diketahui oleh pelaku usaha, seiring dengan akan dikeluarkannya
Peraturan Pemerintah mengenai Merger pada tahun 2010, serta untuk
mensosialisasikan batasan dan aturan merger sebagaimana tercantum
dalam UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 28 & 29.
Dalam workshop ini, selain membahas aturan dan contoh penerapan
kebijakan merger di Amerika Serikat oleh para international experts,
hadir pula pembicara dari KPPU yang menjelaskan tentang aturan
merger yang berlaku di Indonesia. Secara garis besar, pembahasan pada
workshop menekankan pada 3 pokok bahasan, yaitu: (i) Impact of
mergers on markets: benefit & risk from an economist perspective, (ii)
The chalenges of administering an effective competitive merger review
process, dan (iii) Designing solution
to merger problems that maximize
benefits and minimize risks.
Dengan adanya pembahasan tentang
merger dari sudut pandang ekonomi
dan persaingan tersebut, diharapkan
para pelaku usaha dapat memahami
aturan-aturan tentang merger yang akan
diberlakukan di Indonesia, serta dapat
melihat contoh pengaplikasiannya di
Amerika Serikat. Selain itu, diharapkan
agar proses merger yang dilakukan oleh
pelaku usaha sesuai dengan hukum
acara dan substansi Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga dapat
meningkatkan perekonomian masyarakat
secara keseluruhan tanpa mematikan
persaingan usaha. Dalam setiap sesi,
Edisi 21  2010
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INTERNASIONAL
para peserta diberikan kesempatan
untuk dapat mengajukan pertanyaan
dan berdiskusi dengan para pembicara.

Internal Workshop on Organizing
and Presenting Competition
Argument

Workshop ini ditujukan untuk
mempelajari cara menyusun dan
menyampaikan argumentasi dalam
penanganan perkara persaingan
usaha. Tujuan pelaksanaan
workshop adalah untuk memberikan
pelatihan bagi staf KPPU agar dapat
menyusun dan menyampaikan
argumentasi secara baik dan benar
yang dapat mendukung ataupun
membantah keputusan-keputusan
pengadilan atau pihak berwenang
dalam bidang persaingan usaha.
Metode workshop terbagi menjadi
3, yaitu: (i) penyajian fakta-fakta dari
kasus aktual yang terjadi di Amerika
dan melibatkan DoJ (Departement of
Justice) atau US FTC; (ii) penyajian
tentang undang-undang persaingan
Amerika dan ilmu ekonomi yang
relevan; (iii) latihan praktis dalam
menyusun dan menyampaikan
argumentasi-argumentasi.
Pada hari pertama workshop,
peserta mendapatkan materi tentang
Economics of Exclusive Dealing and
Market Share Discount dan Lecture
on Tactics for Presenting an Argument.
Pada materi pertama, pembicara US
FTC menyampaikan tentang teori dan
perbedaan antara Exclusive Dealing
dan Market Share Discount. Dua
praktek kegiatan ini merupakan bentuk
diskriminasi harga, namun demikian
ia juga dapat mendukung persaingan
dengan menciptakan harga yang lebih
murah dan mendorong perusahaan
berinvestasi secara produktif (bila
suppliernya bersifat simetris), namun
bila suppliernya bersifat asimetris, akan
tercipta harga yang lebih mahal, dengan
variasi pilihan produk yang rendah.
Sementara pada tema kedua,
pembicara menyampaikan teknik
dan taktik untuk menyampaikan
argumen secara persuasif, antara lain:
(i) memahami secara keseluruhan
semua fakta-fakta kasus dan bentuk
pelanggaran yang terjadi, (ii) memilih
fokus dan isu-isu penting, (iii) membuat
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argumen dalam bentuk narasi.
Selanjutnya pembicara menyampai
kan contoh kasus yang pernah ditangani
oleh US FTC, yaitu kasus Dentsply
(perusahaan pembuat gigi palsu yang
membuat exclusive dealing dengan
para suppliernya agar mereka hanya
memasarkan gigi merek Dentsply
kepada lab kesehatan gigi). Peserta
dibagi menjadi 4 kelompok dan masingmasing perwakilan kelompok secara
bergantian berlatih menyampaikan
argumen terkait kasus ini (baik sebagai
prosecutor ataupun defender).
Pada hari kedua workshop,
pembicara menyampaikan contoh
laporan tertulis (memorandum) yang
dibuat oleh investigator US FTC
kepada Komisioner US FTC. Pembicara
menerangkan poin-poin penting
(fakta dan argumen tentang perkara)
yang harus diangkat dalam laporan
agar Komisioner mudah memahami
kasus tersebut dan dapat mengambil
keputusan dalam penanganan kasus.
Pembicara juga menyampaikan
contoh kasus tentang Toys R’ Us,
sebuah peritel mainan terbesar di US,
yang ditengarai melakukan perjanjian
dengan para Toy Manufacturer agar
mereka tidak menjual jenis dan produk

mainan yang sama kepada pesaingnya,
Warehouse Club. Selanjutnya peserta
dibagi menjadi 4 kelompok dan masingmasing perwakilan kelompok secara
bergantian berlatih menyampaikan
argumen terkait kasus ini (baik sebagai
prosecutor ataupun defender).
Pelatihan ini tentunya sangat
bermanfaat dan berguna dalam
memberikan laporan dan presentasi
kepada komisioner, ataupun dalam
penyampaian argumen dalam proses
pemeriksaan perkara. Adanya studi
kasus dan praktek secara langsung
dapat meningkatkan kemampuan
argumentasi dalam penanganan
perkara di KPPU. l

Alia Saputri, SIP
Staf Bagian Kerjasama Kelembagaan
Biro Hubungan Masyarakat KPPU-RI
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Geliat Ritel Modern
di Indonesia
Ahmad Adi Nugroho dan Retno Wiranti

K

reativitas pelaku usaha ritel
dalam menangkap peluang
pasar mengakibatkan
munculnya berbagai jenis format ritel
baru seperti minimarket, convenience
store, maupun supermarket. Ceruk-ceruk pasar
mulai bermunculan seiring dengan semakin
berkembang pesatnya ekonomi Indonesia pada awal
dekade 1990.
Pada tahun 1998, peritel asing mulai merangsek
masuk ke bisnis ritel di Indonesia. Sebut saja Carrefour
yang menawarkan konsep format one stop shopping
berupa hypermarket. Disebut one stop shopping karena
hampir semua jenis produk ada dan dijual di sana mulai
dari produk-produk ritel modern pada umumnya seperti
kebutuhan sehari-hari, makanan ringan, peralatan
rumah tangga (appliances), bahkan kendaraan bermotor
pun tersedia di sana.

Fenomena Pasar Dua Sisi (Two-Sided Platforms)
dalam Ritel Modern
Pada dasarnya, ritel modern menghubungkan
kebutuhan konsumen akhir dan produsen yang
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Sejak dasawarsa 1960-an, ritel modern telah masuk ke Indonesia. Saat itu berdirilah
Sarinah dengan format Department Store. Seiring dengan berjalannya waktu, muncul
pula berbagai peritel lain yang bergerak pada bidang usaha ritel seperti Golden Truly,
Hero, Pasaraya Blok M maupun Ramayana.

memproduksi barang kebutuhan tersebut, fenomena
inilah yang disebut dengan fenomena pasar dua sisi.
Pada sisi pasar yang pertama, peritel mencari
produsen yang berminat untuk men-display hasil
produksinya di gerai ritel modern tersebut. Dalam hal
ini, peritel dapat mengenakan biaya (fee) atas display
produk dari produsen. Biaya tersebut diatur dalam
syarat perdagangan (trading terms) yang disepakati
bersama oleh peritel dan pemasok. Dengan kata lain,
pada sisi pasar ini peritel menjual jasa penjualan ritelnya
kepada produsen.
Pada sisi pasar yang kedua, ritel modern
menyediakan berbagai macam item produk yang dijual
kepada konsumen. Dalam hal ini, konsumen tidak lagi
harus pergi ke beberapa toko untuk sekedar mencari
sabun mandi sekaligus elektronik, semua ada dalam
satu tempat yang nyaman dengan harga yang bersaing.
Konsep one-stop shopping inilah yang menyebabkan
jumlah konsumen ritel semakin meningkat, sehingga sisi
pasar konsumen mampu berkembang dengan pesat.
Seiring dengan peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang menyebabkan daya beli konsumen
Edisi 21  2010
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menjadi naik, peritel tidak lagi harus susah payah
mencari produsen yang berkenan memasok barang
kepadanya. Pemasoklah yang saat ini berusaha untuk
dapat menembus pasar ritel agar dapat dikenal oleh
konsumen. Hal inilah yang memberikan ritel modern
kekuatan pasar yang semakin lama semakin signifikan.

Akuisisi Carrefour terhadap PT. Alfa Retailindo

Dari sejumlah peritel asing yang memasuki
pasaran Indonesia, Carrefour merupakan peritel yang
keberadaannya paling menonjol. Keperkasaan Carrefour
dapat dilihat dari laporan majalah Retail Asia, yang
menunjukkan bahwa pada tahun 2006 saja, Carrefour
dengan 24 gerai yang dimilikinya mampu menduduki
peringkat kedua perolehan omzet di Indonesia, yakni Rp
7,23 triliun.
Pada pertengahan tahun 2007, keinginan Carrefour
untuk mengakuisisi PT. Alfa Retailindo mulai
terdengar. Hal tersebut kemudian
terbukti dengan

penandatanganan
Memorandum of Understanding
(MoU) antara Carrefour, PT. Sigmantara Alfindo dan
Prime Horizon Pte.Ltd untuk membeli saham PT Alfa
Retailindo, Tbk. sebesar 75%, yang kemudian disusul
dengan penandatanganan perjanjian jual beli saham
pada tanggal 21 Januari 2008.
Setelah melakukan akuisisi, dari 30 gerai ex-Alfa,
sebanyak 14 gerai berganti nama menjadi Carrefour
Express, sementara 16 gerai menjadi Carrefour dan
menutup satu gerai. Dengan demikian, pasca akuisisi
Alfa Retailindo, Carrefour beroperasi di dua format
yaitu format hypermarket dan supermarket.

Perkara Carrefour di KPPU

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa
Carrefour dan ritel modern lainnya menjalankan
kegiatan bisnisnya dengan memasok barang dari
pemasok dan menjualnya kepada konsumen. Karena itu
Carrefour tidak akan hidup tanpa keberadaan konsumen
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dan pemasok secara bersamaan.
Keberadaan format ritel modern saat ini memang
memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi
konsumen. Konsep one stop shopping memudahkan
konsumen untuk tidak lagi membeli berbagai jenis
produk yang diinginkan dari toko yang berbeda-beda.
Terutama di hypermarket, konsumen dapat membeli
perkakas rumah sekaligus popok bayi. Fitur inilah yang
kemudian dapat dieksploitasi oleh ritel modern, dan
dalam hal ini pemasoklah yang sering menjadi korban.
Ritel modern menawarkan produk yang murah
kepada konsumen dengan mengeksploitasi rabat yang
dimintakan ke pemasok. Dalam kasus Carrefour,
rabat yang dipersyaratkan untuk produk tertentu
awalnya sebesar 20% dari harga jualnya ke Carrefour.
Besaran rabat ini kemudian
mengalami kenaikan dari
tahun ke tahun. Bahkan ada
di antara pemasok yang
diminta rabat oleh Carrefour
sampai dengan 70%
dari harga pasokannya.
Selain itu pemasok juga
mendapatkan perlakuan
abusive dari Carrefour
berupa pengenaan biaya
promosi yang sangat
tinggi.
Seluruh ketentuan
kerjasama tersebut
dituangkan Carrefour
dalam dokumen
trading terms. Meskipun
Carrefour memiliki dokumen trading terms
nasional, namun implementasinya dapat berlainan
bagi tiap pemasok. Dapat dibayangkan Carrefour
dengan kekuatan modal yang sangat besar berhadapan
dengan pemasok-pemasok yang belum tentu sama skala
bisnisnya, terutama setelah akuisisinya dengan PT.
Alfa Retailindo, yang terjadi adalah potensi abuse of
dominant bargaining position.
Terkait dengan pelanggaran inilah, pada tanggal 3
November 2009, KPPU memutuskan Carrefour bersalah
dan harus melepas Alfa. Carrefour terbukti secara sah
memonopoli dan mendominasi pasar hulu (upstream)
ritel di Indonesia setelah mengakuisisi 75% saham PT
Alfa Retailindo Tbk pada Januari 2008, dan terbukti
melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) a UU
No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Atas putusan itu,
Carrefour mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan yang kemudian dikabulkan pada tanggal
17 Februari lalu.
Tanpa mengurangi penghargaan atas pelaksanaan
kewenangan PN Jakarta Selatan terkait putusan
Carrefour, KPPU tetap pada pandangan bahwa Putusan
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kontan.co.id

penerapan trading terms
Perkara No. 09/KPPU-L/2009
Pasal 17 (1) menyatakan, pelaku usaha
yang semakin memberatkan
yang telah dijatuhkan pada
dilarang melakukan penguasaan atas
pemasok pasca akuisisi, yang
3 November 2009 (putusan
jelas tidak berkaitan dengan
KPPU) adalah putusan tepat
produksi dan atau pemasaran barang
persepsi konsumen pada pasar
karena berdasarkan bukti
dan atau jasa yang dapat mengakibatkan
hilir.
yang ada menunjukkan
terjadinya praktik monopoli dan atau
KPPU optimis bahwa
bahwa Carrefour setelah
persaingan usaha tidak sehat.
Mahkamah Agung akan
mengakusisi Alfa, telah
menguatkan putusan KPPU,
memenuhi kualifikasi
Sedangkan Pasal 25 (1) a menyebutkan,
karena MA telah menguatkan
monopoli dan pososi
pelaku usaha dilarang menggunakan
Putusan KPPU No.02/KPPUdominan sebesar 57,99%
posisi dominan baik secara langsung
L/2005 yang juga berkenaan
di pasar pasokan barang/
maupun tidak langsung untuk
dengan trading terms
jasa di hypermarket dan
Carrefour. Apalagi putusan
supermarket serta terbukti
menetapkan syarat-syarat perdagangan
KPPU ini telah memenuhi
menyalahgunakan monopoli
dengan tujuan untuk mencegah dan atau
due process of law dan secara
itu.
menghalangi konsumen memperoleh
substansi diputus berdasarkan
Jadi pasar
barang dan atau jasa yang bersaing baik
pertimbangan dan diktum yang
bersangkutannya adalah
sesuai fakta.
pasar pasokan atau
dari segi harga maupun kualitas.
Dengan putusan ini, ikhtiar
hulu yang menunjukkan
Komisi untuk melindungi
relasi pemasok-pasar
terciptanya persaingan sehat di
hipermarket/ supermarket
sektor retail sekaligus memberi
dan berbeda dengan pasar
kesempatan berusaha secara
hilir berupa hipermarket/
proporsional pada pemasok
supermarket yang
yang sebagian besar pengusaha
menunjukkan relasi pasar
kecil, akan terjaga. l
hipermarket/supermarketkonsumen. Penelitian AC
Nielsen yang selama ini
dipakai untuk mengukur
monopoli Carrefour
sehingga memasukkan
minimarket sebagai substitusi
supermarket/hypermarket atas dasar pergerakan
konsumen sehingga pangsa pasar Carrefour terhitung
kecil, adalah unsur pembuktian untuk pasar hilir yang
berbeda dan bukan isu hukum putusan KPPU yang
menguji relasi pasar hulu.
Kalaupun bukti pasar hilir ini dipertimbangkan,
meskipun sebenarnya tidak berkaitan dengan pasar hulu,
hal inipun tidak terbukti karena data menunjukkan
bahwa perpindahan pembelian (cross shopping)
konsumen ke minimarket dan supermarket/hipermarket
sama tinggi sehingga minimarket dan supermarket/
Ahmad Adi Nugroho, SE
hipermarket tidak bersaing satu sama lain namun saling
Staf Bagian Pranata hukum
melengkapi. Dimana minimarket memenuhi kebutuhan
Biro Kebijakan Persaingan KPPU-RI
insidentil, sementara supermarket memenuhi kebutuhan
rutin konsumen.
Hal ini mempertegas fakta bahwa minimarket
bukan pesaing supermarket/hipermarket melainkan
bersifat komplementer, sehingga seharusnya minimarket
dikeluarkan dari ruang lingkup definisi pasar
Retno Wiranti, S.Sos
bersangkutan. Dengan konstruksi ini, Carrefour tetap
Staf Bagian Publikasi dan
berpangsa pasar 57.99% dan memenuhi kualifikasi
Perpustakaan
monopoli dan posisi dominan.
Biro Hubungan Masyarakat KPPU-RI
Di samping itu, isu utama dalam perkara ini adalah
Edisi 21  2010
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KPPU Mendorong Pemberl

S

Ahmad Junaidi

ebagai bagian dari pelaksanaan tugas
sebagaimana diatur Pasal 35 jo Pasal
36 UU No. 5/1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidakl Sehat, KPPU selain melakukan
penegakan hukum atas pelanggaran UU No.
5/1999 juga memberikan saran dan pertimbangan
kepada pemerintah terkait dengan kebijakan
persaingan usaha yang dalam hal ini menyangkut
industri retail. Dalam Saran Nomor 43/K/III/2010
tanggal 31 Maret 2010 yang ditandatangani Ketua
KPPU, Tresna P Soemardi, Komisi memberikan
saran dan pertimbangan kepada Pemerintah agar
segera membentuk UU yang mengatur industri
retail sebagai payung ketentuan pelaksanaan
dan pengawasan pembatasan trading terms
sehingga landasan hukum dalam pengaturan
industri ini menjadi sangat kuat dan menciptakan
kesejahteraan rakyat secara optimal.
Bertolak dari permasalahan ketidaksebandingan
bargaining position antara pelaklu usaha ritel
modern dengan pemasok sebagaimana terdapat
dalam fakta dalam (1) putusan Nomor 02/
KPPU-L/2005 tentang Pelanggaran Syarat-syarat
Perdagangan oleh PT Carrefour yang dikuatkan
MA dengan putusan No. 01K/KPPU/2005 serta
(2) Putusan akuisisi alfa oleh Carrefour No.
09/KPPU-L/2009, diharapkan UU yang akan
diberlakukan nanti mengakomodasi beberapa
holding/prinsip yang diataranya tercantum dalam
putusan carrefour No. 09/KPPU-L/2009 yaitu tidak
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efektifnya Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007
(Perpres) dan Peraturan Menteri Perdagangan No.
53 Tahun 2008 (Permendag) yang menjadi celah
tetap terjadinya penerapan trading terms dari
pemegang posisi dominan yang bersifat eksploitatif
dan sangat membebani pemasok.
Dari analisis KPPU, hal ini terjadi karena selain
ketidakseimbangan posisi antara retail modern dan
pemasok yang makin besar khususnya ketika terjadi
akuisisi, juga karena Perpres dan Permendag tersebut:
1. tidak memiliki sanksi yang keras dan tegas
terhadap pelaku usaha yang melanggar kedua
peraturan itu;
2. tidak merumuskan siapa penegak hukum bagi
pelanggar dua peraturan itu;
3. memberi ruang penetapan jenis dan besaran
trading terms yang bersifat sepihak pada retail
modern.
Oleh karena itulah Komisi memandang perlu
adanya peraturan setingkat UU yang memiliki
kekuatan berlaku yang lebih kuat dan sanksi yang
lebih tegas.
Di samping itu, pengaturan dalam bentuk UU
ini perlu juga mengatur tentang aspek lain dari
masalah retail yaitu permasalahan persaingan
tidak sebanding antara pelaku usaha ritel modern
dan dan ritel tradisional, dimana pemerintah
diharapkan membuat kebijakan dan intervensi
langsung berupa pengaturan Zonasi, pembatasan
waktu buka atau bahkan pembatasan jumlah gerai
yang dapat dibuka. Hal ini perlu mengingat kedua
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akuan Undang-undang Ritel
peraturan yang ada (Perpres dan Permendag) tidak
efektif memperbaiki ketidaksebandingan ini.
Untuk dimaklumi, saran ini adalah saran ke-5
KPPU pada tahun 2010 ini atau saran yang ke-78
dalam satu dasawarsa pendiriannya. Sementara
terkait dengan retail, saran ini adalah saran ke-7.
Beberapa saran lain adalah:
- Saran dan Pertimbangan terhadap Rancangan
Peraturan Presiden tentang Penataan dan
Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko
Modern dengan surat No. 188/K/VI/2007 tanggal
18 Juni 2007
- Saran KPPU terhadap Draft Pedoman Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko Modern dengan surat No.
681/KPPU/K/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008
- Saran dan Pertimbangan KPPU terhadap Kebijakan
Industri Ritel di Kota Pontianak dengan surat No.
1071/K/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008
- Saran dan Pertimbangan KPPU terhadap Kebijakan
Industri Ritel di Kota Samarinda dengan surat No.
1071/K/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008
- Saran dan Pertimbangan KPPU terhadap Kebijakan
Industri Ritel di Kota Banjarmasin dengan surat
No. 1071/K/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008
- Saran dan Pertimbangan KPPU terhadap Kebijakan
Industri Ritel di Kota Balikpapan dengan surat No.
1071/K/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008
Bagi KPPU, hanya dengan dasar hukum dan
kewenangan penegak hukum yang kuat dalam
pengaturan berbentuk UU pengaturan retail akan

efektif dalam koridor kebijakan persaingan usaha
yang lebih memberi jaminan adanya kepastian
kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha
besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha
kecil sebagaimana diatur pasal 3 (b) tentang Tujuan
UU No.5/1999.
Visi yang diinginkan oleh KPPU dalam hal ini
adalah terdapatnya sistem perdagangan ritel yang
seimbang antara pemasok dengan pengelola pusat
perbelanjaan dan pasar modern, dan terdapatnya
pengawasan atas eksistensi dan penerapan trading
term yang tidak mengeksploitasi atau memberatkan
salah satu pihak, khususnya pemasok. Dan tentunya,
kita semua menginginkan persaingan usaha yang
sehat di sektor ritel dan pasar modern. l

Ahmad Junaidi, SH.,MH.,LL.M, M.Kn.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
KPPU-RI
Edisi 21  2010
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Kerjasama Pemerintah dan Swasta
pada Sektor Infrastruktur
--Sebuah Wawasan Mengenai Konsesi --

P

A.A.G. Danendra

emerintah dalam menjalankan peranannya
senantiasa berupaya menyediakan barang dan
pelayanan yang baik untuk warganya terutama
dalam penyediaan infrastruktur. Penyediaan
infrastruktur merupakan tanggung jawab
pemerintah bagi warga negaranya karena infrastruktur
tidak hanya dipandang sebagai public goods tetapi lebih
kepada economic goods. Oleh karena itu, pemerintah
memiliki kepentingan untuk membangun infrastruktur
yang penting bagi masyarakat.
Pembangunan infrastruktur sendiri dapat dilakukan
dengan berbagai pola antara lain:
1. Proyek Pemerintah Pusat/Daerah yang dibiayai oleh
APBN/APBD. Pembangunannya dilaksanakan oleh
BUMN/BUMD/swasta. Sumber dananya bisa melalui:
• Rupiah murni, atau
• Pinjaman/hibah luar negeri (lembaga multilateral/
bilateral/kredit ekspor), biasanya disertai dengan
rupiah pendamping
2. Proyek BUMN/BUMD, yang dibiayai oleh anggaran
perusahaan sesuai dengan RKAP yang disetujui oleh
Meneg BUMN/Pemda.
3. Proyek Kerjasama Pemerintah-Swasta (Konsesi),
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yang dibiayai oleh modal investor swasta, pinjaman
perbankan/pasar modal domestik dan luar negeri. Peran
Pemerintah hanya memberikan dukungan untuk proyek
yang kurang menarik minat swasta, tetapi mempunyai
kelayakan ekonomi yang tinggi.
Terbatasnya dana yang dimiliki, menyebabkan
pemerintah tidak mampu membiayai pembangunan seluruh
infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti
jalan, jembatan, jaringan air minum, dan pelabuhan. Sesuai
data dari BAPENAS, diketahui bahwa estimasi kebutuhan
investasi infrastruktur pada tahun 2010 -20014 sebagaimana
digambarkan dalam grafik di bawah ini:
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Dari grafik diatas, terdapat informasi bahwa dari total
biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastuktur,
hanya + 31% saja yang mampu untuk dibiayai oleh
pemerintah melalui APBN, sementara sisanya yang + 69%
direncanakan diperoleh dari sumber lain di luar APBN.
Dengan melihat fakta diatas, maka peran swasta dalam
pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan sehingga
pendanaan atau investasi untuk pembangunan infrastruktur
dapat terpenuhi. Bentuk kerjasama ini biasa dikenal dengan
istilah kerjasama pemerintah swasta atau konsesi.
Berdasarkan model pengelolaan infrastruktur
terdapat 4 (empat) model pengelolaan.

Gatot M Sutejo

Di ujung sebelah kiri, pengelolaan sepenuhnya dikuasai
dan dilaksanakan oleh pemerintah. Sementara di ujung
sebelah kanan, pengelolaan sepenuhnya dikuasai dan
dilaksanakan oleh pihak swasta. Pada model outsourcing,
manajemen pengelolaan diambil dari pihak luar dimana
pihak luar tersebut bisa berasal dari pihak swasta.
Sementara untuk konsesi pengelolaan diserahkan kepada
swasta tetapi kepemilikan aset masih di tangan pemerintah
dan pengelolaannya akan dikembalikan kepada pemerintah
setelah seluruh jangka waktu yang diperjanjikan selesai.
Bentuk kerjasama konsesi dilakukan untuk sektor-sektor
tertentu yang dengan alasan politik atau hukum dianggap
tidak layak untuk dilakukan privatisasi. Konsesi dapat
didefinisikan sebagai bentuk pemberian hak kepada pihak
swasta untuk melakukan pembangunan atau pengelolaan
pada sektor tertentu (biasanya di sektor infrastruktur),
dimana pihak swasta menerima penghasilan dari hasil
pengelolaan tersebut, namun hak milik dari lahan/tanah
tersebut tetap di tangan pemerintah.
Bentuk konsesi bisanya muncul pada situasi dimana
kompetisi dalam pasar tidak berkembang dengan baik,
karena adanya monopoli alamiah atau kondisi struktur
yang kurang mendukung. Dengan adanya konsesi
diharapkan peluang terciptanya persaingan di pasar dapat

terbuka sehingga memberikan keuntungan bagi konsumen.
Dalam penyelenggaraan infrastruktur dengan
menggunakan metode konsesi terdapat beberapa
keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu:
1. Tercukupinya kebutuhan pendanaan yang
berkelanjutan yang menjadi masalah utama pemerintah
dalam membangun infrastruktur;
2. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan efisiensi
pelayanan melalui persaingan yang sehat;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan
infrastruktur;
4. Mendorong prinsip “pakai-bayar”, dan dalam hal
tertentu dipertimbangkan kemampuan membayar dari
si pemakai.
Dengan melihat keuntungan yang diperoleh tersebut,
maka pemerintah perlu menciptakan kondisi yang
kondusif bagi pihak swasta sebagai investor, agar
mereka bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah
dalam membangun infrastruktur.
Langkah awal yang harus dilakukan dalam merancang
konsesi adalah menentukan struktur, hak dan kewajiban
para pihak. Satu hal yang cukup penting dalam proses ini
adalah memastikan terdapat persaingan di dalamnya, artinya
menciptakan struktur pasar yang berpihak pada persaingan.
Komponen lain dari perancangan adalah jangka
waktu perjanjian konsesi. Terdapat beberapa konsekuensi
dari penentuan jangka waktu perjanjian, perjanjian
dengan jangka waktu yang lama akan menciptakan
insentif yang layak bagi pihak swasta untuk melakukan
investasi termasuk investasi dalam perawatan pada saat
perjanjian konsesi tersebut berlangsung.
Sementara perjanjian dengan jangka waktu yang
pendek akan semakin memperburuk masalah terkait
dengan kurangnya insentif bagi pihak swasta untuk
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melakukan investasi saat kerjasama
tersebut akan berakhir. Itu sebabnya
pihak swasta biasanya menaikkan
biaya penawaran. Sisi positif dari
kontrak jangka pendek pada KPS
adalah dimungkinkannya tender yang
kompetitif, namun konsesi jangka
pendek dapat juga mengindikasikan
bahwa terdapat ketidakpastian pada
masa depan pasar.
Proses pemilihan calon pemegang
konsesi merupakan tahapan paling
penting dimana dalam tahap inilah
seharusnya persaingan itu terjadi.
Proses lelang/tender merupakan cara
paling efektif untuk menentukan
pemegang konsesi, biasanya diawali
dengan melakukan pengumuman
yang tersebar luas ke seluruh
kalangan atau melalui surat kabar
nasional. Permasalahan yang
sering muncul adalah ketika pihak
incumbent memiliki keuntungan
dengan akses informasi yang lebih
banyak dibandingkan dengan
mereka yang baru.
Masalah ini dapat diatasi melalui
panitia yang menyediakan informasi
yang baik dan berimbang kepada
seluruh penawar. Metode alternatif
yang dapat digunakan selain
menggunakan metode lelang adalah
metode negosiasi dan beauty contests.
Selain itu, terdapat pula resiko
praktek monopoli dari pemegang
konsesi yang dapat dicegah dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Struktur kontrak yang
memungkinkan terciptanya
persaingan dengan menyediakan
22
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banyak alternatif penyedia layanan/
jasa sehingga dapat mengurangi
posisi tawar dari pemegang
konsesi;
2. Menghindari penggunaan kriteria
tender yang dapat diubah, seperti
penetapan tarif atau subjek
yang dapat dimanipulasi seperti
technical proposal;
3. Adanya performance bonds
dalam kontrak sehingga
pemegang konsesi yang gagal
menjalankan kewajibannya akan
memberikan ganti rugi;
4. Hak dari pemerintah sebagai
pemberi konsesi untuk
mengambil alih operasional dari
pemegang konsesi apabila tidak
dapat menjalankan pelayanannya
sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan dalam kontrak; dan
5. Membebankan pada pemegang
konsesi kewajiban untuk
meneruskan menyediakan
pelayanan sampai pemegang
konsesi yang baru telah ditunjuk.

dampak persaingan pada saat
konsesi tersebut dilaksanakan dan
juga meminimalkan peluang untuk
terjadinya kolusi.
Pada proses pembentukan
regulasi terkait konsesi, KPPU
dapat memberikan saran pada
bentuk pengaturan tarif. Dimana
kewenangan untuk menetapkan tarif
harus tetap ada di tangan pemerintah
atau melibatkan pemerintah dalam
perumusannya, sehingga pihak
pemegang konsesi tidak dapat
menaikkan tarif secara sepihak yang
dapat merugikan konsumen.
Selain itu, jangka waktu
pemberian konsesi harus jelas dan
tetap mempertimbangkan insentif
yang proporsional bagi pihak
pemegang konsesi, karena jangka
waktu pemberian konsesi yang
terlalu singkat akan mempersulit
pihak swasta yang ikut serta.
Demikian juga jangka waktu
pemberian konsesi yang terlalu
lama pada satu pelaku usaha
akan berdampak pada terciptanya
posisi dominan dan entry barrier
bagi pelaku usaha lain. Hal ini
karena struktur pasar dari sektor
yang dikonsesikan biasanya
adalah monopoli alamiah (natural
monopoly).
Sementara terkait dengan
penegakan hukum persaingan
usaha, KPPU dapat mengawasi
kemungkinan terjadinya
kolusi pada saat proses tender
penentuan pemenang konsesi
juga kemungkinan terjadinya
pelanggaran hukum persaingan
usaha oleh pemenang konsesi. l

Peranan KPPU dalam Konsesi

Dalam hal ini, KPPU sebaiknya
terlibat sejak proses awal konsesi
tersebut dilaksanakan, sehingga
advokasi dan saran terkait
persaingan usaha dapat diberikan
sejak proses penyusunan hingga
penetapan pemegang konsesi. KPPU
juga dapat membantu pemerintah
dalam pemetaan struktur sektor
yang akan dikonsesikan, hingga
pada proses perancangan perjanjian
konsesi untuk memaksimalkan

A.A.G. Danendra, SH, MH
Staf Bagian Pranata Hukum
Biro Kebijakan Persaingan KPPU-RI
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Roadmap on Capacity Building

of Asean Experts Group
on Competition (AEGC)
Isti Prisniwi

“Roadmap” secara harfiah bisa diartikan sebagai peta jalan. Untuk membuat peta diperlukan
nama-nama jalan sebagai element pelengkap agar sebuah peta dapat memberikan arah yang
baik menuju tempat tujuan. ASEAN Experts Group On Competition (AEGC) yang secara resmi
didirikan tahun 2007 dan merupakan wadah ASEAN untuk mengembangkan hukum dan kebijakan
persaingan usaha, memerlukan sebuah road map dalam upaya peningkatan kemampuan ASEAN
Member States (AMS) pada isu hukum dan kebijakan persaingan usaha.

U

Gatot M Sutejo

paya awal penyusunan Roadmap tersebut
diwujudkan melalui penyelenggaraan Workshop:
Roadmap on Capacity Building of AEGC yang
dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 Februari 2010
di Kuala Lumpur, Malaysia. Acara tersebut dihadiri
oleh perwakilan negara ASEAN Member States (AMS) dan
sebagai narasumber kegiatan workshop tersebut, ASEAN
Secretariat dan InWent dibantu oleh Tim Konsultan Ekonomi
Deloitte dari Australia yang terdiri dari Mr. Henry Ergas
(Project Director), Mr. Robert Southern (Lead Partner) dan
Ms. Katherine Wynn (Project Support Assistant).
Tujuan pelaksanaan workshop adalah merumuskan sebuah
roadmap kegiatan capacity building untuk masing-masing
negara AMS dalam rangka pengembangan 3 (tiga) program
AEGC yang telah disepakati sebagai upaya realisasi Blue Print
ASEAN Economic Community pada tahun 2015, dimana salah
satu pilar pendukungnya adalah terbentuknya atau tersusunnya
basic platform untuk hukum dan kebijakan persaingan di
masing-masing negara AMS.
Tiga program utama AEGC adalah terbentuknya Regional
Guideline, Regional Handbook dan adanya kegiatan Capacity
Building yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masingmasing Negara AMS. Seperti kita ketahui, belum semua
Negara AMS memiliki lembaga persaingan dan undang-undang
persaingan. Keunikan dan tingkat
pemahaman yang berbeda-beda
tersebut menjadi tantangan
tersendiri dalam menyusun
pendekatan untuk mewujudkan
sebuah lembaga dan undangundang persaingan pada tahun
2015 sebagai supporting tools
terbentuknya common market di
wilayah ASEAN.
Kegiatan workshop
Roadmap on Capacity Building
of AEGC dilaksanakan selama
2 (dua) hari yaitu dari tanggal

22 – 23 Februari 2010 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada
hari pertama workshop dilaksanakan presentasi mengenai
kebutuhan capacity building oleh masing-masing Negara AMS
dan ASEAN Secretariat. Dalam presentasi tersebut diupayakan
mengakomodasi (a) institution building and development; (b)
legal framework development; dan (c) advocacy and awareness
raising and other activities. Serta tidak menutup kemungkinan
AMS juga memberikan masukan untuk kegiatan capacity
building dalam lingkup kegiatan regional.
Para narasumber yang merupakan Tim Konsultan dari
Deloitte Australia menjelaskan pengelompokkan target
kebutuhan capacity building ke dalam 5 target group yaitu:
1. Cluster 1 merupakan anggota AMS dengan pemahaman
dasar mengenai kebijakan persaingan sedangkan saat
ini belum ada hukum persaingan yang komprehensif.
Kelompok Negara AMS tersebut adalah Brunei
Darussalam, Lao PDR dan Myanmar.
2. Cluster 2 adalah anggota AMS dengan pendekatan sektoral
terkait dengan penerapan kebijakan persaingan atau sudah
mempunyai draft hukum persaingan. Kelompok Negara
tersebut terdiri dari Kamboja, Malaysia dan Phillipine.
3. Cluster 3 adalah anggota AMS yang sudah mempunyai
hukum persaingan dan lembaga persaingan sebagai pelaksana
undang-undang tersebut. Kelompok Negara tersebut terdiri
dari Singapore, Indonesia,
Thailand dan Vietnam.
4. Kelompok AEGC
(ASEAN Expert Group on
Competition) sendiri yang
terdiri para focal point
perwakilan dari masingmasing Negara AMS.
5. ASEAN Secretariat.
Terhadap adanya
perbedaan kondisi dan situasi
di masing-masing negara maka
dirumuskan 5 (lima) skenario
dimana masing-masing Negara
Edisi 21  2010
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AMS harus bisa menentukan dimana posisi mereka masingmasing. Kelima skenario tersebut adalah sebagai berikut:
• Skenario 1, adalah tahap awal bagi Negara AMS dengan
kondisi awal tanpa Competition Policy and Law (CPL) dan
berharap akan memiliki syarat minimum untuk tingkat
capacity building agar dapat berpartisipasi dalam common
market ASEAN tahun 2015;
• Skenario 2, adalah tahap awal  bagi negara AMS yang
belum memiliki CPL dan berharap dapat menyusun
sebuah rezim CPL yang komprehensif pada tahun 2015.
Dalam diskusi yang berlangsung maka dapat disimpulkan
bahwa Negara AMS yang memilih dalam posisi Skenario 1
dan 2 adalah Myanmar, Lao PDR, Cambodia dan Brunei
Darussalam.
• Skenario 3, merupakan tahap kegiatan bagi AMS dengan
beberapa peraturan persaingan dan berharap juga dapat
menyusun sebuah rezim CPL yang komprehensif pada tahun
2015. Skenario 3 dipilih oleh Malaysia dan Philllipine bahwa
kedua AMS masih dalam posisi skenario tersebut.
• Skenario 4, merupakan tahap dengan kegiatan Negara AMS
yang sudah mempunyai rezim CPL yang komprehensif dan
bisa melakukan perbaikan dan mempertahankan hukum
persaingan yang sudah ada. Skenario 4 dipilih oleh Vietnam,
Indonesia dan Thailand bahwa ketiga negara AMS tersebut
dalam posisi skenario ke-4 tersebut. Sedangkan Singapore
memilih posisi transisi dari Skenario 3 ke skenario 4.
• Skenario 5, merupakan skenario dimana AMS dalam
lingkup ASEAN sudah memiliki pendekatan kerjasama
menuju terbentuknya CPL dan peran ASEAN Secretariat
dan AEGC sangat penting dalam mendukung kegiatan
pengembangan CPL di ASEAN.
Dari kelima skenario tersebut, dilakukan sebuah
penawaran pengelompokan jalur pengembangan CPL yang
terbagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
1. Tahap Preliminary, yang meliputi kegiatan:
a. Understanding of cost/benefit CPL
b. Agreement on objective of national CPL regime
c. Agreement of the areas of coverage for a national CPL
regime
d. Design of institutions (competition authority and appellate
body)
e. Drafting of legislation
2. Tahap Implementation yang meliputi kegiatan:
• Education and training for authority staff, government
officials, judiciary
• Public information for business community
3. Tahap Review and Maintenance yang meliputi kegiatan:
• Regular review of existing legal framework
• Maintenance of network with other competition
authorities
• Regular education/training to refresh knowledge and
experience
• Regular dialogue with internal stakeholder
(government, industry, lawyer etc) and external
stakeholder (other ASEAN competition bodies,
other international competition bodies, international
organization such as ICN, OECD).
Pelaksanaan hari kedua merupakan kegiatan wrap up
session dimana Tim Deloitte dapat menyusun sebuah draft
AEGC Capacity Building Roadmap for 2010 - 2015 sebagai
guidance masing-masing Negara AMS dengan memperhatikan
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perbedaan kondisi dan kesiapan minimum yang dimiliki AMS
untuk mempunyai rezim CPL dan mempertahankan atau
mereview CPL berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan
masukan-masukan dari AMS dan ASEAN Secretariat.
Draft AEGC Capacity Building Roadmap for 20102015 akan menjadi bahan diskusi selanjutnya dalam AEGC
STRATEGIC PLANNING SESSION yang dilaksanakan
pada bulan Mei 2010 di Jakarta. Dalam draft tersebut akan
memasukan poin-poin penting yaitu:
• Area or topic for capacity building
• Scope of activities (1) national and (2) regional level
• Instruments or format to be applied
• Operational steps
• Allocation of responsibilities
• Mechanism (including design, implementation, monitoring
and evaluation) for carrying out an effective capacity
building program at the regional and national level
• A timeline for further planning, implementation,
monitoring and evaluation of the identified and
implemented capacity building activities.
Indonesia ditunjuk menjadi menjadi koordinator dalam
Working Group Capacity sesuai hasil pertemuan The 5th ASEAN
Expert Group on Competition (AEGC) Meeting bulan Maret di
Vietnam. Kesepakatan pada pertemuan tersebut bahwa anggota
AMS yang ditunjuk menjadi Wakil Ketua AEGC pada periode
tahun berjalan maka otomatis akan menjadi Koordinator dalam
Working Group Capacity Building.
Pembahasan atas roadmap dalam pertemuan tersebut
difokuskan kepada langkah-langkah operasional dalam
mencapai target capacity building yang diharapkan. Khusus
kegiatan pengukuran manfaat dan biaya hukum dan
kebijakan persaingan usaha, disepakati tiga negara sebagai
pilot study kegiatan tersebut, yaitu Brunei, Filipina, dan
Thailand. Ketiga negara tersebut dipilih mengingat kurangnya
political willingness dan perkembangan pembahasan dan
implementasi kebijakan persaingan di negara bersangkutan.
Berbagai perbaikan juga disampaikan atas kegiatan desain
institusi, prioritas pendidikan dan pelatihan, format
pelaksanaan handbook on competition, dan target capacity
building untuk tahun 2010-2013.
Secara regional, KPPU menyampaikan masukan kegiatan yang
dapat menjadi capacity building’s regional activities antara lain:
1. Developing of regional guideline and handbook;
2. Developing workshops or other types of dissemination
programs;
3. Internship or staff exchange amongst AMSs;
4. Study visit/mission to developed competition agencies;
Dengan demikian, KPPU sebagai lembaga pengawas
penegakan hukum persaingan usaha pertama di ASEAN,
dapat memberikan manfaat dalam pengembangan hukum
dan kebijakan persaingan usaha di wilayah ASEAN. l

Isty Prisniwi, SIP
Staf Bagian Kerjasama Kelembagaan
Biro Hubungan Masyarakat
KPPU-RI

AKTIFITAS KPD
Aktifitas KPD berisi laporan kegiatan dan temuantemuan masalah persaingan usaha di lima wilayah
kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) yang
berpusat di Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan
dan Batam. Informasi yang disajikan dihimpun
dari rangkaian kegiatan KPPU di daerah dan
laporan rutin Kepala KPD yang menggambarkan
pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU di berbagai
daerah di tanah air.

KPD Medan
KPD Batam
Perkara Jasa Asuransi Kesehatan

S

epanjang bulan Januari 2010, KPD KPPU di Batam
menangani 13 (tiga belas) laporan dugaan pelanggaran
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Selanjutnya, KPD KPPU Batam berkoordinasi dengan
Bagian Penanganan Perkara dalam menangani 1 (satu)
perkara di wilayah kerja KPD KPPU Batam, yaitu Perkara
Nomor: 32/KKPU-L/2009 Tentang Jasa Asuransi Kecelakaan
Bagi Penumpang/Wisatawan di Terminal Ferry Internasional
Batam. Perkara tersebut sedang dalam tahap Pemeriksaan
Pendahuluan. l

Monitoring Tender Pembangunan Jaringan
Air Bersih

P

utusan Perkara Nomor: 12/KPPU-L/2009 Tentang Dugaan
pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 pada Tender Pembangunan Pekerjaan Jaringan Air
Bersih Kecamatan Singkep di Daik Lingga Kepulauan Riau.
Terkait dengan Putusan tersebut, pada bulan Februari 2010, KPD
KPPU Batam dan Tim Monitoring Putusan dan Litigasi telah
menyampaikan permohonan kepada Majelis untuk menunda
pemeriksaan perkara sekaligus memohon kepada Majelis
untuk melakukan penggabungan perkara pada nomor-nomor
register yang berbeda pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang.
Selain itu, diajukan pula penggabungan persidangan
keberatan. Untuk itu, saat ini KPD KPPU Batam dan Tim
Monitoring Putusan dan Litigasi masih menunggu panggilan
persidangan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang. l

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

E

valuasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan
Usaha di KPD Batam terkait Kebijakan Pengelolaan
Sampah. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan
KPPU Nomor : 36.5/KPPU/PEN/II/2010 tertanggal 22
Februari 2010, telah dibentuk Tim Evaluasi dan Kajian
Dampak Kebijakan Persaingan Usaha di KPD Batam terkait
Kebijakan Pengelolaan Sampah. l

Sosialisasi UU Persaingan Usaha
Melalui Talkshow Interaktif di Radio

S

alah satu bentuk sosialisasi UU No. 5 Tahun 1999
adalah dengan melakukan dialog interaktif di mediamedia elektronik, salah satunya dengan Radio Lite pada
pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2010 dalam acara ”1 jam
Bersama”. Selain disiarkan di kota Medan, acara ini juga
dapat dijangkau oleh 12 dua belas) kabupaten di Propinsi
Sumatera Utara, antara lain Tebing Tinggi, Siantar, Batubara,
Asahan, Simalungun, Toba dan samosir, Tapanuli Utara,
tanah karo, Dairi, Sergei, Deli Serdang, Binjai dan Langkat.
Narasumber utama adalah Verry Iskandar dengan mengambil
topik utama ”Bagaimana Keberadaan dan Peran KPPU”.
Pada hari yang sama, juga diadakan dialog interaktif di
Radio RRI Pro2 dengan tema “Lembaga Negara di Luar
Konstitusi”. Narasumber dari KPPU adalah Bapak Verry
Iskandar, SH., M.Hum. beserta narasumber lainnya yaitu Dr.
Faisal Akbar, SH dari Pusat Studi Konstitusi USU.
Kedua acara dialog interaktif tersebut disambut antusias
oleh para pendengar radio ditandai dengan banyaknya
partisipasi pendengar melalui telepon untuk berdialog
seputar keberadaan KPPU dan perannya dalam mewujudkan
persaingan usaha sehat baik melalui upaya Penegakan
Hukum, Advokasi Kebijakan Persaingan, dan sosialisasinya
selama ini. l

Sosialisasi UU No.5 Tahun 1999
dengan Bank Sumut

P

ada tanggal 3 Februari 2010, Kepala KPD Medan
diundang oleh Bank Sumut untuk memberikan
sosialisasi tentang “Peranan KPPU Dalam
Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat” dalam rapat
kerja dan sosialisasi dari Bank Sumut. Audiens dalam rapat
kerja Bank Sumut ini adalah seluruh jajaran pimpinan dan
karyawan Bank Sumut.
Audiens berpartisipasi dengan antusias terhadap materi
yang disampaikan terlihat dari pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan. Dirut Bank Sumut Drs.Gus Irawan Pasaribu
menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPPU yang
telah bersedia mensosialisasikan UU No. 5 Tahun 1999 di
kalangan perbankan khusunya Bank Sumut. l
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Evaluasi Kebijakan Pemprov Sumut Terkait
Kebijakan Penggunaan Menara Bersama
Telekomunikasi

D

i penghujung tahun 2009, Pemprov Sumatera Utara
bersama DPRD Sumut menerbitkan Peraturan Daerah
(Perda) Provinsi Sumut Nomor 15 Tahun 2009
tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi
Bersama. Perda yang ditetapkan tanggal 28 Oktober 2009
dan telah ditempatkan dalam Lembaran Daerah Provinsi
Sumut tahun 2009 Nomor 15 tertanggal 28 Oktober
2009 ini semangat atau jiwanya adalah agar satu menara
telekomunikasi dapat digunakan oleh beberapa operator.
Untuk itu, maka KPD KPPU Medan melakukan evaluasi
terhadap kebijakan pemerintah daerah tersebut guna
mengetahui efetivitas dan efisiensi pelaksanaan Peraturan
Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 15 Tahun
2009 terhadap keberadaan menara bersama di Medan. l

KPD Balikpapan

tingginya harga gula dan adanya kelangkaan semen.
Selain beraudiensi dengan Disperindagkop dan UKM
Kabupaten Penajam Paser Utara, KPD Balikpapan juga
berkesempatan melakukan audiensi dengan PT. Angkasa
Pura I Bandara Supadio Pontianak serta melakukan
pemasangan standing banner KPPU di Bandara Supadio.
Selain itu, KPD
Balikpapan juga
mengadakan audiensi
dengan Dinas
Pendidikan Propinsi
Kalimantan Barat
untuk mendapatkan
informasi mengenai
adanya tender
naskah ujian yang
dimenangkan oleh
perusahaan percetakan
yang sama dalam beberapa tahun. Namun, panitia tender
menjelaskan bahwa di Provinsi Kalimantan Barat hanya ada
satu percetakan yang memiliki peralatan yang canggih dan bisa
mendistribusikan naskah ujian hingga ke pelosok.
KPD Balikpapan juga melakukan kegiatan diskusi dengan
wartawan terkait visi dan misi serta prioritas program kerja Ketua
dan Wakil Ketua KPPU periode 2010-2011, serta penyampaian
hasil kegiatan KPD Balikpapan pada tahun 2010. l

KPD Makassar
Jejak Langkah KPPU KPD Makassar
Pada Tahun 2009

K

PD Makassar sebagai salah satu bagian dari KPPU
Pusat telah melakukan pencapaian komitmen
dan menjalankan fungsi pengawasan dan telah
melaksanakan kegiatan yang terukur dimana kinerja (output)nya secara umum semakin meningkat. Hal tersebut dapat
dilihat dari output yang dihasilkan selama kurun waktu 2009,
dimana pada tahun tersebut KPD KPPU Makassar mengalami
peningkatan dalam jumlah laporan resmi yang masuk, baik
dalam laporan resmi mengenai tender ataupun non tender.

Klarifikasi Persekongkolan Tender Migas

D

alam menangani perkara persekongkolan tender
di perusahaan migas dengan nilai sebesar Rp 105
miliar, KPD Balikpapan telah mengundang pihakpihak terkait untuk melakukan klarifikasi laporan.
Selain itu, KPD Balikpapan juga telah menyampaikan
tiga resume laporan yang salah satunya dilanjutkan ketahap
pemberkasan mengenai laporan Pembangunan Pelabuhan
Samboja dan Bangunan Pendukung senilai Rp 80 miliar,
sedangkan dua resume lainnya tidak lengkap dan jelas sehingga
direkomendasikan untuk dimasukkan dalam Buku Laporan. l

Kegiatan Advokasi dengan Instansi
Pemerintah dan Jurnalis

K
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PD Balikpapan melakukan audiensi dengan
Disperindagkop dan UKM Kabupaten Penajam Paser
Utara serta sidak di pasar tradisional terkait informasi
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LAPORAN MASYARAKAT

Tahun
TOTAL
2006 2007 2008 2009

INFORMASI TERTULIS

Non Tender
Tender

1

38

3

3

45

8

5

24

30

67

LAPORAN RESMI

Non Tender

-

21

6

3

30

AKTIFITAS kpd
Pada kegiatan Hubungan Masyarakat, kegiatan sosialisasi
dan advokasi yang dilakukan KPD makassar juga mendapat
dukungan dan perhatian dari rekan-rekan media massa baik
lokal maupun nasional. Hal ini dapat terlihat dari jumlah
pemberitaan kegiatan-kegiatan KPD Makassar mencapai 90
pemberitaan, yang dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Pada tahun 2010 ini KPD KPPU Makassar melakukan
perencanaan kegiatan terkait dengan kebijakan pemerintah, yaitu:
• Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha di
KPD Makassar Terkait Kebijakan Penggunaan Aspal Buton.
• Kajian Industri dan Perdagangan Daerah terkait dengan
Industri Jagung, dengan isu utama sertifikasi ekspor
jagung dan fluktuasi harga jagung. l

Penegakan Hukum Pada Tahun 2009
Pada periode Januari-Februari tahun 2010, KPD Makassar
telah menerima 4 (empat) laporan yaitu:
1. Laporan No. 1181 tentang Dugaan Pelanggaran UU No.
5/1999 dalam Lelang Pekerjaan Pembangunan Dermaga
Penyeberangan Kolonedale Tahap I dan Pekerjaan
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Baturube Tahap I,
2. Laporan No. 1209 tentang Dugaan Pelanggaran UU No.
5/1999 dalam:
• Lelang Pekerjaan Pembangunan Kantor Lurah Binturu
Kecamatan Wara, Palopo, Makassar Tahun Anggaran
2009; dan
• Lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSU
Sawerigading Palopo Tahun Anggaran 2009;
3. Laporan No. 1217 tentang Dugaan Pelanggaran UU No.
5/1999 dalam Pelelangan Umum Pengadaan 2 (dua) Unit
Dump Truck (ABT) Dinas Prasarana Wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2009;
4. Laporan No. 1189 tentang Dugaan Pelanggaran UU No.
5/1999 dalam Pengadaan Pestisida untuk Tanaman Kakao di
Dinas Perkebunan dan hortikultura Sulawesi Tenggara
Tahun Anggaran 2009. l
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ada tanggal 19 Februari 2010 KPD Surabaya
mengadakan audiensi dengan DPRD Propinsi Bali dalam
rangka meningkatkan kerjasama kelembagaan sekaligus
sosialisasi KPPU dan UU 5/1999. Dalam kegiatan tersebut,
KPD Surabaya mendampingi Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan
Siregar, M.Sc (Anggota KPPU) yang beraudiensi dengan

pimpinan DPRD Bali dan Komisi II bidang perdagangan.
topik-topik yang menjadi pembahasan diantaranya adalah:
a. Substansi pokok UU 5/1999 terkait dengan fungsi legislasi
dan pengawasan DPRD Propinsi Bali.
b. Tugas dan wewenang KPPU
c. Beberapa contoh hasil kerja KPPU yang secara langsung
maupun tidak keuntungannya dirasakan oleh masyarakat.
d. Informasi dari komisi II terkait dengan dominannya travel-travel
agen dari luar negeri yang beroperasi di wilayah Bali.

Pada tanggal 25 Februari 2010, KPD Surabaya
mengadakan audiensi dengan DPRD Kota Madiun. Kegiatan
ini selain untuk meningkatkan kerjasama kelembagaan, juga
sebagai persiapan untuk kegiatan sosialisasi. Dalam audiensi
tersebut, KPD Surabaya diberi kesempatan memberikan
presentasi. Dalam kesempatan tersebut, beberapa poin yang
disampaikan adalah:
1. Sosialisasi UU 5/1999 dan KPPU.
2. Informasi bahwa harga gula di Kota Madiun sangat
tinggi, dikarenakan setiap lelang gula selalu dimenangkan
pelaku usaha dengan modal besar sehingga menyebabkan
terjadinya monopoli gula oleh satu pelaku usaha saja.
3. Komoditas unggulan Madiun adalah padi dan perkebunan
tebu, bahkan terdapat dua pabrik gula di Madiun. Namun
keberadaannya tidak mampu untuk mengerem laju
kenaikan harga gula.
4. Peningkatan kerjasama kelembagaan dengan berbagi
informasi kebijakan daerah terkait persaingan usaha.
Implikasi dari kegiatan koordinasi kelembagaan yang
selama ini dilakukan KPD Surabaya adalah diundangnya
KPD Surabaya dalam acara coffe morning dirumah dinas
Gubernur Jawa Timur pada tanggal 13 Januari 2010 dalam
rangka pembahasan masalah kenaikan harga gula di wilayah
Jawa Timur yang mana menurut Gubernur sudah diatas
harga kewajaran. Hal ini dikarenakan Propinsi Jawa Timur
merupakan salah satu daerah penyumbang gula nasional.
Oleh karena itu, Gubernur Soekarwo meminta KPPU
untuk mengawasi kemungkinan terjadinya kartel gula yang
menyebabkan kenaikan harga.
Selain menjalin kerjasama dengan lembaga eksekutif dan
legislatif, KPD Surabaya juga intensif menjalin komunikasi
dengan media. Hal ini penting dilakukan karena media
merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi ke
masyarakat, terutama terkait dengan bidang persaingan
sehat. KPPU mendapat apresiasi yang cukup baik dari
kalangan media, sehingga KPD Surabaya pada tanggal 11
Februari 2010 diundang oleh stasiu radio JJFM pada acara
talk show terkait dengan implikasi dari berlakunya kebijakan
AC-FTA terhadap persaingan usaha di Jawa Timur. l
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