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Salam Redaksi

Tahun 2020 merupakan tahun yang menjadi momentum 
penting terutama bagi KPPU pada khususnya dan bagi 
dunia ekonomi bisnis pada umumnya. Tahun ini satu-
satunya otoritas persaingan di Indonesia sekaligus otoritas 
tertua di Asia tenggara ini genap berusia 2 dekade (20 
tahun). Kiprah KPPU sebagai lembaga pengawas dalam 
mengontrol berbagai iklim persaingan usaha agar tetap 
sehat dan stabil semakin menguatkan posisinya bukan 
hanya di tanah air tetapi juga di kancah internasional. 
Meskipun dibenturkan dengan berbagai keterbatasan 
wewenang, namun KPPU tetap optimal dalam menjalani 
peran yang diamanatkan melalui UU Nomor Tahun 1999 
tentang Praktek Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat. Bahkan Pemerintah mendelegasikan kepercayaan 
tambahan kepada KPPU yaitu sejak tahun 2008, otoritas 
ini memperoleh mandat untuk melakukan pengawasan 
dan penegakan hukum di sektor kemitraan sebagaimana 
tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. 

Sebagaimana pepatah mengatakan semakin tinggi pohon 
maka semakin kencang angin menghempas maka tak 
pelik hal ini pun dialami KPPU. Optimalisasi peran KPPU 
semakin diuji dan dipertanyakan saat usianya beranjak 
memasuki tahun ke-20 terutama saat kondisi ekonomi 
tengah tidak stabil sebagaimana terjadi di tahun ini. Saat 
dunia termasuk Indonesia menjadi salah satu negara 
yang terdampak pandemi global COVID19. Kondisi ini 
memicu resesi ekonomi yang telah diprediksi sejak awal 
tahun sehingga menyebabkan kerugian di berbagai sektor 
termasuk ratusan hingga ribuan pekerja dirumahkan akibat 
pelaku usaha tidak mampu bertahan. 

Melihat kondisi tersebut, KPPU turut bergerak dan beraksi 
mendukung berbagai kebijakan Pemerintah, termasuk 
memberikan berbagai kelonggaran di beberapa kebijakan 
yang melibatkan pelaku usaha secara langsung. Dalam 
kondisi ini, KPPU mengeluarkan Peraturan terkait Relaksasi 
Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan 
Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional. Relaksasi tersebut ditujukan untuk 
mendukung pelaksanaan tugas Komite Penanganan 
COVID19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam aturan 
yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, 
dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha 
dalam menjalankan usahanya. Melalui berbagai relaksasi 
tersebut, KPPU berharap dapat memberikan kemudahan 
bagi pelaku usaha dalam masa pemulihan ekonomi dari 
dampak pandemi COVID19 dengan tetap memerhatikan 
kaidah persaingan usaha yang ada.
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Bicara Persaingan
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Ketua KPPU Kurnia Toha menghadiri 
undangan Rapat Dengar Pendapat 

(RDP) dengan Komisi VI DPR RI yang 
kegiatannya dilaksanakan secara mix-
method, luring dan daring. Pembahasan 
yang diangkat dalam RDP kali ini adalah 
seputar pertanggungjawaban anggaran 

KPPU Tahun 2020.
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Menjaga 
Kepercayaan 
Melalui WTP

Pius Lustrilanang
Anggota 2 BPK
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Tahun 2020, KPPU diganjar predikat 
WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas 
sempurnanya nilai Laporan Keuangan 

dan Barang Milik Negara yang dikelola. Pre-
dikat ini merupakan yang kedelapan kalinya, 
sejak tahun 2012 diperoleh. Hal ini merupakan 
hasil usaha kerja keras yang dilakukan oleh 
Sekreatriat KPPU, dalam menjaga citra pen-
gelolaan keuangan dan aset negara.

Menurut Sekretaris Jenderal KPPU Charles 
Pandji Dewanto, upaya delapan tahun ini 
menjadi upaya maksimal KPPU dalam terus 
memperbaiki diri.

Menjaga 
Kepercayaan 
Melalui WTP

Jika dapat melangkah mundur lebih jauh, 
kata Charles, pada tahun 2011, KPPU 
mendapatkan predikat Tidak Menyatakan 
Pendapat (TMP) dari BPK, dikarenakan 
laporan aset yang tidak teratur. “Hal ini 
menjadi tamparan keras bagi KPPU,” katanya. 
Pun terus bebenah diri dengan peningkatan 
kualitas pelayanan, pengelolaan, dan aplikasi, 
KPPU terus merapikan kualitas laporannya ke 
Negara.

KPPU memanfaatkan perkembangan zaman 
untuk memperbaiki kualitas kelembagaan. 
Penggunaan aplikasi merupakan salah satu 
langkah atau kebijakan yang dikeluarkan 
oleh KPPU. Mulai dari aplikasi inventory, 
aplikasi pengelolaan keuangan, hingga 
aplikasi pengelolaan Barang Milik Negara 
(BMN). “Sekarang semua barang negara 
harus tercatat dan dipertanggungjawabkan, 
keuangan Negara yang dipakai juga harus 
jelas,” jelas Charles lagi.

Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua KPPU



POKOK-POKOK PERUBAHAN

UU PERSAINGAN USAHA 
OLEH UU CIPTA KERJA

Perubahan UU No. 5 Tahun 1999 oleh 
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja ditujukan untuk  MEMBERIKAN 
KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI 
PELAKU USAHA DALAM 
MELAKUKAN INVESTASI. 

Perubahan itu diatur di Bab VI tentang 
Kemudahan Berusaha, tepatnya Bagian 
Kesebelas tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat pada pasal 118.

LAW

C

Terdapat beberapa hal yang diubah, yakni: 

Perubahan upaya keberatan 
dari Pengadilan Negeri ke 
Pengadilan Niaga; 

Penghapusan jangka waktu 
penanganan upaya keberatan oleh 
Pengadilan Niaga dan Mahkamah 
Agung; 

Penghapusan batasan denda 
maksimal; dan 

Penghapusan ancaman pidana 
bagi pelanggaran perjanjian atau 
perbuatan atau penyalahgunaan 
posisi dominan

Upaya keberatan 
berubah dari ke 
Pengadilan Negeri 
menjadi ke 
Pengadilan Niaga. 
Upaya kasasi atas 
putusan pengadilan 
tetap dilakukan ke 
Mahkamah Agung.

UPAYA KEBERATAN
DI PENGADILAN NIAGA

O F F I C E
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Jangka waktu penanganan keberatan 
di Pengadilan Negeri dan kasasi di 
Mahkamah Agung sebelumnya 
ditetapkan masing-masing 30 hari. 

Dalam UU Cipta Kerja tidak diatur, 
namun akan dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

JANGKA WAKTU
PENANGANAN KEBERATAN 
DAN KASASI TIDAK DIATUR

Pengenaan denda pelanggaran 
persaingan usaha adalah paling 
sedikit Rp 1 miliar, tanpa ada 
batasan denda maksimal. 
Sebelumnya terdapat batasan denda 
maksimal sebesar Rp 25 miliar.

PENGHAPUSAN
DENDA MAKSIMAL

Ketentuan terkait pengenaan 
sanksi akan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

Ancaman pidana atas pelanggaran perjanjian dilarang, kegiatan dilarang, dan 
penyalahgunaan posisi dominan dihapuskan. Pelangaran tersebut tetap 
dikenakan sanksi tindakan administratif. 

PENGHAPUSAN ANCAMAN PIDANA ATAS PERILAKU 
ANTI PERSAINGAN

Namun pidana tetap bisa dikenakan atas pelaku usaha yang tidak kooperatif 
dalam proses penegakan hukum dan atas pelaku usaha yang tidak 

Informasi selengkapnya dapat diperoleh dari 
Siaran Pers terkait pokok perubahan UU 

Persaingan Usaha oleh UU Cipta Kerja di laman
www.kppu.go.id/siaran-pers

Rp

Rp
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Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) terbentuk sebagai bagian dari 
amanah reformasi. Tentu ada banyak 
kisah dan capaian yang mengiringi 

derap langkah lembaga ini. Seperti apa 
sajakah pencapaian itu beserta tantangan 
yang merintangi?

Ketua KPPU Kurnia Toha mengungkapkan 
bahwa sebenarnya agak sulit menelisik 
perubahan-perubahan yang cukup besar 
pada tubuh KPPU, setiap komisioner 
melaksanakan aturan yang sama yakni 
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999. 

Perubahan besar, lanjutnya, baru bisa terjadi 
jika UU ini berubah sesuai best practice yang 
berlaku secara internasional.

Misalkan, tuturnya, ada kewenangan 
ekstratoritorial seperti yang terdapat pada 
komisi persaingan usaha  di negara-
negara lain, mungkin akan banyak pelaku 
usaha pelaku usaha di luar negeri yang 
diperiksa. Lanjutnya,  apa yang dilakukan 
oleh para komisioner periode ini adalah 
memaksimalkan beberapa hal seperti yang 
pertama supaya proses beracara di KPPU 
itu adalah adil, sesuai dengan prinsip-prinsip 
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hukum beracara yang baik, yang dikenal 
dengan due process of law. 

Kedua, pihaknya berupaya lebih terbuka 
dengan intens melakukan dialog, baik 
kepada Pemerintah maupun kepada 
pihak pelaku usaha. Dialog, tuturnya, 
membuka ruang bagi pemahaman yang 
lebih menyeluruh mengenai persaingan 
usaha yang sehat sehingga terjalin upaya 
pencegahan dibandingkan harus melakukan 
penindakan. 

Dialog dengan Pemerintah salah satunya 
dilaksanakan dengan pemberian saran 
pertimbangan sebelum kebijakan yang 
bersinggungan dengan persaingan usaha 
diterbitkan. Langkah dialog ini menurutnya 
cukup berhasil. Banyak kebijakan Pemerintah 
baik Kementerian maupun Pemerintah 
Daerah yang kemudian sesuai dengan 
kaidah persaingan usaha setelah terjalin 
dialog dengan KPPU. 

Hal lain yang dilakukan oleh jajarannya 
adalah perhatian pada kondisi perekonomian 
di Indonesia, termasuk mengenai kondisi 
tiap industri di negeri ini. Karena itulah, KPPU 
kemudian membentuk struktur baru yakni 
Direktorat Ekonomi, kemudian Direktorat 
Advokasi Kemitraan, lalu Direktorat Kebijakan 
Persaingan yang diharapkan bisa melakukan 
kajian yang komprehensif. 

“Kan ada 3 kemungkinan setiap industri ini. 
Kemungkinan pertama dia sudah berjalan 
sangat bagus. Sudah sesuai dengan prinsip-
prinsip persaingan usaha yang sehat. 
Yang kedua adalah kemungkinan pelaku 
usaha dalam industri tertentu ini adalah 
ada kecenderungan tidak sesuai dengan 
prinsip persaingan yang sehat. Misalnya 
ada kecenderungan pasar ini bergerak ke 
duopoli, ke monopoli, ke oligopoli. Yang 
tadinya cukup terbuka lebar kemudian 
terjadi konsentrasi pasar. Kita harapkan ini 
bisa ditemukan oleh Direktorat Ekonomi. 
Kemudian kalau ada bukti-bukti awal bahwa 
merger bisa mengakibatkan praktik monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat maka dia 
bisa full. Nah pemeriksaan full ini tentu agak 
lama. Nah tapi komisioner turun langsung 
dengan menyupervisi sehingga ini bisa 
cepat,” jelasnya.

Tidak berhenti sampai di situ saja, pihaknya 
pun mengubah peraturan mengenai 
kemitraan yang berlandaskan UU No.20 
Tahun 2008 tentang UMKM. Sebelumnya, 
komisi hanya menjalankan peran sosialisasi 
terhadap kemitraan ini. Akan tetapi, saat 
ini, pihaknya melakukan perubahan secara 
radikal dengan mengawasi suatu kemitraan 
antara perusahaan besar dengan perusahaan 
menengah, atau dengan perusahaan kecil. 

“Jadi pegawai KPPU ini pergi ke perkebunan-
perkebunan yang jauh di desa untuk melihat, 
untuk mendengar langsung dari petani 
apakah hubungan kemitraan dari inti dan 
plasma sudah berjalan dengan bagus atau 
tidak. Kita juga menerima banyak laporan 
dari masyarakat, kemitraan-kemitraan lainnya 
yang di tengah kota, termasuk kemitraan 
dalam jasa transportasi daring yang juga 
akhirnya menjadi perkara di KPPU,” tuturnya. 

Sokongan Semua Pihak

Dalam sepakbola, untuk mencapai tujuan 
yakni mencetak gol sebanyak mungkin, 
seorang juru gedor alias striker mesti 
disokong oleh pemain di lini lain mulai dari 
penjaga gawang, pemain bertahan dan 
gelandang. Kerja sama dengan skema 
tertentu itulah yang menjadi kunci terciptanya 
sebuah gol. 

Sama halnya dengan sepakbola, penciptaan 
iklim persaingan usaha yang kondusif bagi 
sektor bisnis dengan KPPU selaku juru 
gedornya, mesti disokong oleh semua pihak 
mulai dari masyarakat dan Pemerintah.  
Kurnia menilai dukungan stakeholder 
sangat kuat. Misalkan masyarakat yang 
berpartisipasi melaporkan dugaan 
pelanggaran, bahkan sampai menggelar 
aksi demonstrasi agar komisi segera 
menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang 
tengah dilaporkan. Pemerintah, sambungnya, 
juga terus meminta saran dan pertimbangan 
kepada KPPU namun ada kalanya komisilah 
yang berinisiatif memberikan saran dan 
pertimbangan kepada Pemerintah. 

“Begitu juga dengan pelaku usaha-pelaku 
usaha. Kita sering kali agak kesusahan 
melayani, karena mereka ingin datang 
langsung, ingin diskusi langsung baik itu 
asosiasi maupun pelaku usaha secara 
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sendiri-sendiri kepada KPPU, mengenai 
aktivitas bisnis yang mereka lakukan.  Begitu 
juga Parlemen. UU 5/99 ini inisiatif dari DPR, 
Komisi VI, dan selama ini Komisi VI sangat 
mendukung kemajuan program-program dari 
KPPU,” bebernya. 

Meski para pemangku kepentingan 
memberikan dukungan yang luar biasa, 
bukan berarti tidak ada kendala yang 
merintangi gerak langkah KPPU untuk 
menjawab tantangan zaman. Kurnia menilai 
kendala itu bertitik langka dari kelemahan 
dari UU 5 Tahun 1999. Pertama, mengenai 
hukum acara yang tidak jelas karena 
dirumuskan dengan sangat singkat terutama  
mengenai kewenangan KPPU dalam 
memproses perkara. 

KPPU, lanjutnya, kesulitan  untuk 
mendapatkan bukti secara cepat karena tidak 

mempunyai kewenangan penggeledahan, 
mengambil barang bukti atau memaksa 
pelaku usaha untuk menyerahkan alat bukti. 
Tentu saja, lembaga ini bisa menggunakan 
kekuasaan Kepolisian namun hal ini dinilai 
tidak begitu efisien. 

Kendala kedua, tidak lain dan tidak bukan 
adalah status pegawai. Baik UU maupun 
Peraturan Presiden menyatakan bahwa 
status pegawai maupun struktur organisasi 
diatur dengan Peraturan Komisi. Problemnya, 
terang Kurnia, pengaturan kepegawaian 
pada pegawai tunduk kepada peraturan dari 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi. Tidak hanya itu, 
terkait hak-hak keuangannya, tergantung 
pada Kementerian Keuangan. Karena status 
yang tidak jelas, menurutnya, perlakuan pun 
menjadi tidak sama. 

“Tugas kita berat. 
Karena kita menyelidik, 
kita meneliti, kita 
menegakkan hukum, 
ini kan artinya ini mirip 
dengan Kepolisian, 
Kejaksaan dan KPK,” 

Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua KPPU
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“Tugas kita berat. Karena kita menyelidik, 
kita meneliti, kita menegakkan hukum, ini 
kan artinya ini mirip dengan Kepolisian, 
Kejaksaan dan KPK,” jelasnya.

Semestinya, kata dia, dengan tanggung 
jawab yang besar, para pegawai KPPU bisa 
mendapatkan hak dan kewajiban yang jelas. 
Bahkan dibandingkan dengan lembaga-
lembaga lain, yang  kewenangannya dinilai 
setara, masih jauh lebih baik dibandingkan 
Komisi tersebut. Dia membandingkan dengan 
hak-hak dari para hakim di Mahkamah 
Konstitusi, serta Mahkamah Agung. 

“Kita tidak bisa disamakan dengan 
Komisioner Komisi lain yang tidak mengadili, 
tidak memeriksa. KPPU ada tugas 
menyelidik, mengumpulkan bukti, kemudian 
kita menuntut, dan kita mengadili. Jadi ada 
tiga kewenangan penegakan hukum yang 
ada di satu lembaga. Di berbagai negara 
juga seperti itu. Bahkan di Jepang dulu 
juga seperti itu. Tapi lembaga persaingan 
di luar negeri yang tidak tidak memeriksa, 
tidak mengadili itu, dia punya kewenangan 
untuk menangkap orang, ya. Dia punya 
kewenangan untuk menggeledah. Bahkan 
menahan orang, menyadap dia bisa. Karena 
di sana itu pelanggaran terhadap hukum 
persaingan usaha dianggap merupakan 
pelanggaran hukum pidana,” terangnya.

Kurnia mengatakan, persaingan usaha 
yang sehat sudah menjadi kebutuhan 
internasional. Karena itu, Indonesia 
menurutnya, mesti mempunyai UU mumpuni, 
sehingga bisa merangsang pelaku usaha 
terjun ke dalam persaingan dengan 
mengandalkan efisiensi serta inovasi yang 
dengan sendirinya akan meningkatkan 
kualitas pelaku usaha Indonesia sehingga 
siap bersaing secara internasional. 

“Pelaku usaha kita jangan hanya jago di 
kandang, harus mampu bersaing secara 
global juga,” ucapnya. 

KPPU, lanjutnya, harus membangun diri agar 
kita bisa mendukung pelaku usaha menjadi 
entitas yang unggul. Caranya, dengan 
memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, 
dan fair serta tegas tanpa pandang bulu dan 
dilandasi semangat profesionalisme.

Komisi, lanjutnya, mesti terus mengasah 
diri karena sejauh ini merupakan rujuan 
bagi lembaga persaingan di Asia Tenggara. 
KPPU ini dengan segala perangkat UU-
nya, termasuk paling awal berdiri di Asia 
Tenggara, hampir bebarengan dengan 
Thailand. Namun Thailand tidak aktif 
menegakkan UU-nya. Bahkan Thailand 
sudah mengubah UU persaingan usaha 
mereka, sementara Indonesia aktif melayani 
laporan masyarakat, serta mengusut perkara 
inisiatif. 

Dengan demikian, dapat dikatakan, KPPU 
menjadi yang tertua di Asean dan  banyak 
menangani perkara. Kurnia mengatakan, 
tentu saja hal ini kemudian menjadi model, 
sehingga banyak otoritas persaingan 
usaha di Asean menimba ilmu di Indonesia. 
Komisi sering kali diminta untuk membantu 
otoritas persaingan usaha lain dalam mereka 
menjalankan tugasnya. 

Belajar dari Negeri Ratu Elizabeth; Melihat 
Peran KPPU di Tengah Pandemi COVID19 

Secara garis besar, KPPU telah memberikan 
banyak kontribusi bagi pembangunan 
perekonomian di Indonesia. Hanya saja, 
begitu pandemi COVID19 melanda, KPPU 
dinilai belum memberikan kontribusi yang 
maksimal untuk membantu dunia usaha. 

Mau tidak mau, kita perlu menengok ke 
tempat lain untuk mempelajari bagaimana 
otoritas persaingan usaha bertindak cepat 
dan tepat untuk memperkuat fondasi sektor 
usaha agar kokoh menghadapi krisis. 

Pandemi global virus corona memicu krisis 
ekonomi, yang sudah diprediksi sejak 
awal 2020. Krisis itu menyebabkan produk 
domestik bruto (PDB) dunia tergelincir 4,9 
persen tahun ini dan akan mengakibatkan 
kerugian US$12 triliun dalam dua tahun ke 
depan, kata Dana Moneter Internasional 
(IMF) pada April lalu.

Penutupan bisnis di seluruh dunia 
menyebabkan PHK ratusan juta orang, dan 
ekonomi utama di Eropa turun dua digit 
dalam krisis terburuk sejak depresi ekonomi 
hebat yang terjadi hamper 100 tahun silam, 
pascapeang dunia pertama. 
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Prospek pemulihan pasca-pandemi masih 
mengusung kata ketidakpastian, lantaran 
penularan virus yang tidak terduga, kata IMF 
dalam laporan World Economic Outlook yang 
diperbarui.

Dana Moneter Internasional ini 
memperingatkan bahwa pandemi COVID19 
lebih berdampak negatif terhadap aktivitas 
dalam paruh pertama 2020, dan pemulihan 
diproyeksikan lebih lambat dari perkiraan 
sebelumnya.

Krisis ini mengundang aksi solidaritas serta 
inisiafit dari semua elemen pada suatu 
negara, yang bahu-membahu menjaga agar 
perekonomian tidak tejerembab lebih dalam 
lagi. Tidak ketinggalan, otoritas persaingan 
usaha pun turut memberikan sumbangsihnya 
dalam penanganan krisis.

Untuk soalan yang satu ini, kita mesti 
menengok ke Inggris. Otoritas Kompetisi 
dan Pasar (CMA) di negara itu pada Maret 
2020 menggulirkan kebijakan membantu 
pemerintah memberikan relaksasi kepada 
sektor usaha yang terdampak pandemi 
karena hampir semua hal berhenti 
beraktivitas. 

Saat awal 2020, ketika pandemi mulai 
menyebar di sana, akitivitas ekonomi mulai 
terhenti sehingga mengganggu rantai pasok. 
CMA kemudian memberikan relaksasi bahwa 
perusahaan yang bersaing dalam suatu pasar, 
diperbolehkan untuk bekerja sama dengan 
tujuan menjaga pasokan sehingga kebutuhan 
masyarakat bisa terpenuhi.

“Intinya otoritas persaingan bentuk gugus 
tugas COVID19 untuk menangani beberapa 
hal antara lain barang-barang yang harganya 
meningkat terutama cairan disinfektan dan 
masker yang waktu itu langka. Jadi otoritas 
persaingan Inggris memikirkan bagaimana 
UU antitrust tidak halangi kerja sama di 
antara perusahaan yang bertujuan untungkan 
konsumen,” ujar Guru Besar FEB Universitas 
Indonesia, Ine Minara S. Ruky. 

Dia melanjutkan, sebenarnya kerja sama 
itu tidak boleh dilakukan. Tapi, karena 
pertimbangan kelangkaan barang, relaksasi 
pun diberlakukan. Meski begitu, relaksasi ini 
harus dipahami bukan sebagai pintu  bagi 
tindakan-tindakan terlarang seperti kartel.

Dalam relaksasi itu, para pelaku usaha, 
tuturnya, boleh meminta informasi yang 
diperlukan misalnya harga karena berkaitan 
dengan kerja sama pengiriman barang. Di 
samping itu, boleh juga meminta informasi 
mengenai jumlah stok, serta kondisi 
pengiriman. 

“Jika pandemi telah 
berlalu, maka kerja 
sama dalam relaksasi 
mesti dihentikan dan 
semua pelaku usaha 
harus kembali pada 
regulasi sebelum 
terjadinya pandemi yakni 
Competition Act 1998.

Ine Minara S. Ruky
Guru Besar FEB Universitas Indonesia
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Tidak hanya itu, kerja sama juga dapat 
dilakukan dengan cara berbagi fasilitas di 
antara pesaing misalnya gudang. Mereka 
juga boleh melakukan pembelian bersama 
untuk barang tertentu. 

“Jadi ada pembagian kegiatan di antara 
perusahaan. Kegiatannya dibagi jadi ada 
sinergi. Mereka buat kesepakatan untuk 
membatasi atau memperluas skala dari 
layanan yang disediakan dari salah satu 
atau lebih penyedia. Misalnya perusahaan 
yang alami kesulitan, yang lain alami 
kelebihan, jadi yang ini produksi diberikan 
ke perusahaan lain hanya untuk mengatasi 
kesulitan yang disebabkan oleh pandemi. Di 
luar itu tidak boleh,” terangnya. 

Otoritas, tuturnya, memberikan pedoman 
yang jelas mengenai bentuk-bentuk kerja 
sama yang direlaksasi secara detail sehingga 
pertukarang informasi mengenai cost dan 
membentuk harga bersama tidak boleh 
dilakukan. Artinya perusahaan yang diajukan 
oleh pelaku usaha harus mempunyai alasan 
yang kuat semata-mata karena bertujuan 
menyokong ketersediaan barang bagi 
masyarakat di tengah pandemi. Otoritas 
sama sekali tidak memberikan ruang bagi 
perilaku opurtunistik untuk mengambil 
keuntungan di tengah kondisi krisis pandemi. 

“Pedoman dan panduan itu dipublikasikan 
di laman situs mereka. Bisa dikatakan, kerja 
sama tidak hilangkan persaingan dan harga 
harus sama. Mereka, para pelaku usaha itu 
harus tetapkan harga sendiri-sendiri. Tapi 
kalau pun harganya sama, itu terjadi karena 
dipasok secara bersama-sama. Pesaing kan 
memang bisa pasok ke pesaingnya yang 
lain,” jelasnya.

Bagi perusahaan yang mengajukan kerja 
sama dalam program relaksasi itu kemudian 
akan mendapatkan sejenis surat jaminan 
atau di sana disebut comfort letter sehinga 
tidak dapat dipersoalkan oleh siapapun di 
kemudian hari. 

Dia menambahkan, program relaksasi ini 
dapat diakses oleh perusahaan secara 
sendiri-sendiri, atau dapat juga diajukan 
melalui asosiasi industri tertentu selama 
pandemi masih berlangsung, meski tidak 
disebutkan. Jika pandemi telah berlalu, maka 

kerja sama dalam relaksasi mesti dihentikan 
dan semua pelaku usaha harus kembali pada 
regulasi sebelum terjadinya pandemi yakni 
Competition Act 1998.

Jika kerja sama tersebut telah dilakukan 
oleh pelaku usaha, maka tugas otoritas 
selanjutnya adalah melakukan pengawasan 
secara seksama untuk menghindari 
terjadinya perilaku yang melanggar batasan-
batasan dalam panduan yang telah disusun 
serta diluncurkan. Otoritas membuka kanal 
pengaduan secara elektronik sehingga 
partisipasi publik dalam mengawasi relaksasi 
ini diberi ruang seluas-luasnya.

Ine mengatakan, dari peran ini, nampak 
lembaga pengawas persaingan usaha 
memberi kenyamanan bagi dunia usaha. 
Di sini otoritas bertindak bukan sebagai 
penegak hukum melainkan sebagai regulator. 

“Inisiatif kerja sama bisa saja dari pelaku 
usaha kemudian dikomunikasikan ke otoritas 
lalu prosesnya  dilakukan. Semua itu karena 
ada komunikasi yang baik di antara pelaku 
usaha kompetisi,” terangnya. 

Kalau diperlukan, kata Ine, ada realoksasi 
saham di antara pelaku usaha atau bisa 
dikatakan terjadi pelonggaran bentuk 
akuisisi dan tidak dianggap sebagai akuisisi 
sebagaimana dalam kondisi normal. Hal ini 
memang diperlukan untuk mengatasi krisis. 

“Bisa juga kan perusahaan yang sakit 
dibantu oleh perusahaan yang lebih kuat 
dengan tanam saham. Jadi itu semata-mata 
untuk melancarkan proses produksi yang 
kekurangan tadi, yang diperlukan untuk atasi 
wabah. Intinya agar output lebih banyak 
dan efisien. Program relaksasi ini tidak akan 
terjuwujud tanpa adanya kerja sama yang 
apik dengan Pemerintah sebagai pihak yang 
memegang data ekonomi,” ucapnya.

Selain itu, ada juga koordinasi penempatan 
staf atau pegawai kerena dengan kondisi 
krisis ini, ada perusahaan yang pekerjanya 
terkana covid sehingga dapat menggunakan 
tenaga kerja dari perusahaan lain yang 
menjadi saingannya.

Indonesia, tuturnya, semestinya mengikuti 
langkah Inggris yang sudah diduplikasi oleh 
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semester kedua tahun 2020. Paket kebijakan 
ekonomi dikeluarkan pemerintah untuk 
mengatasi kemunduran ekonomi yang ada, 
khususnya untuk mempertahankan daya beli 
masyarakat miskin, dukungan bagi usaha 
mikro kecil dan menengah, keringan pajak, 
maupun berbagai fasilitas lain. Presiden 
Jokowi kemudian mengeluarkan Undang-
undang No. 2/2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020, serta melalui 
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 
2020 tentang Komite Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (COVID19) dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional yang ditandatangani pada 
20 Juli 2020, terus berupaya melakukan 
tindakan perbaikan guna mencegah Negara 
menuju ambang resesi yang lebih dalam.

Otoritas persaingan usaha dunia dan 
organisasi internasional pun tidak tinggal 
diam. Berbagai tindakan penyesuaian 
dilaksanakan untuk mengurangi beban 
pelaku usaha dan membantu penanganan 
dampak pandemi. Umumnya mereka 
menyarankan atau memberikan relaksasi 
penegakan hukum, dan penghentian kegiatan 
yang mewajibkan pertemuan fisik (seperti 
penyelidikan, persidangan, penyampaian 
putusan, keberatan, dan penagihan denda). 
Serta pemberian kesempatan bagi pelaku 
usaha sektor tertentu (pangan, ritel, kesehatan, 
atau minyak) untuk bekerja sama dalam 
mengatasi bencana. Fokus penegakan hukum 
persaingan juga lebih diarahkan kepada desk 
research dan monitoring secara online atas 
harga yang meningkat tajam. Aspek non-
persaingan juga lebih mendapat perhatian 
khusus, seperti perlindungan konsumen dan 
kemitraan usaha kecil.

Tindakan otoritas persaingan juga dilakukan 
dengan mempercepat proses antitrust dan 
panduan kolaborasi antar pelaku usaha 
dalam melindungi masyarakatnya. Misalnya 
kebutuhan bagi rumah sakit atau produsen alat 
kesehatan untuk bekerja sama dalam produksi, 
distribusi, atau jasa layanan. Notifkasi merger 
dan akuisisi juga mendapatkan keringan, baik 
melalui jangka waktu penyampaian maupun 
cara penyampaiannya. Namun satu hal yang 
paling, semua menilai pentingnya peranan 
hukum dan kebijakan persaingan usaha untuk 
tetap menjadi prioritas dalam penanganan 
pandemi.

otoritas persaingan usaha Eropa. Memang 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
dapatkan dikatakan terlambat karena 
pandemi di negara ini sudah berlangsung 
sekian bulan, tapi, katanya, lebih baik 
terlambat daripada tidak sama sekali. 

“KPPU harus lakukan komunikasi dengan 
pemerintah bagaimana caranya agar bisa 
berkontribusi supaya membantu pelaku 
usaha bisa atasi masalah. Contoh misalnya 
merger perpanjangan waktu diberikan,” 
katanya.

Repotnya, di Indonesia, KPPU harus juga 
berhadapan dengan Pemerintah pusat 
dan daerah. Komunikasi kepada dua unit 
pemerintahan ini mesti disiasati sehingga 
harmonis. Jangan sampai jika sudah tercapai 
kesepahaman dengan pusat, daerah justru 
menjadi penghambat niat baik relaksasi 
tersebut. 

“Kerja sama itu kan bertujuan tingkatkan 
pasokan dan produksi barang jasa yang 
dibutuhkan secara cepat dan efektif. Terbuka 
bagi semua produsen. Perspektif harus dari 
kepentingan bisnis. Kacamata bukan dari 
gakum. Harus paham justrifikasi bisnis. Jadi 
jangan dicurigai terus,” ujarnya.

Jika jadi melakukan relaksasi, KPPU pun 
bisa menuruti langkah Eropa dengan yang 
membuat risalah dari semua pertemuan,  
disimpan, dan salinan dibagikan di antara 
peserta dan otoritas persaingan. 

“Jadi semua sifatnya terbuka. Pertukaran 
informasi bisnis yang rahasia di antara 
pesaing akan dibatasi pada apa yang 
sangat diperlukan untuk capai tujuan yang 
ditetapkan terlebih dahulu. Komisi akan 
sediakan forum yang terkontrol bagi pelaku 
usaha untuk tukar informasi yang sensitif. 
Komisi akan berikan masukan juga,” 
pungkasnya.

Relaksasi dan Pemulihan Ekonomi

Pandemi COVID19 boleh dibilang merubah 
tatanan ekonomi dan kelembagaan sejalan 
dengan dampak yang ditimbulkannya. 
Proyeksi ekonomi mengalami perubahan. 
Indonesia memasuki resesi seiring 
pertumbuhan ekonomi yang negatif pada 
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kepada KPPU. Atas permintaan tersebut, 
KPPU akan melakukan analisis atas rencana 
perjanjian, kegiatan dan/atau penggunaan 
posisi dominan dan memberikan keputusan 
atas paling lambat 14 (empat belas) hari 
sejak permintaan tersebut diterima KPPU. 
Keputusan KPPU atas permintaan tersebut 
dapat berupa diperbolehkannya pelaksanaan 
perjanjian, kegiatan dan/atau penggunaan 
posisi dominan; atau diperbolehkan tetapi 
dengan syarat tertentu; atau bahkan menolak 
permintaan tertulis tersebut. Namun jika KPPU 
belum memberikan keputusan dalam jangka 
waktu di atas, maka permintaan pelaku usaha 
dianggap disetujui KPPU.

Selain itu, KPPU juga memberikan relaksasi 
atas 2 (dua) jangka waktu kewajiban pelaku 
usaha, yakni terkait kewajiban penyampaian 
notifikasi merger dan akuisisi, dan kewajiban 
penyampaian tanggapan atas Peringatan 
Tertulis dalam pelaksanaan kemitraan. 

Perkom 3/2020 menjelaskan bahwa atas 
transaksi penggabungan, peleburan, atau 
pengambilalihan saham dan/atau aset 
perusahaan, relaksasi diberikan berupa 
penambahan waktu perhitungan kewajiban 
notifikasi menjadi 60 (enam puluh) hari setelah 
transaksi efektif secara yuridis. Sebelum 
relaksasi, tenggat waktu penyampaian 
kewajiban notifikasi adalah 30 (tiga puluh) hari. 
Sedangkan atas pengawasan pelaksanaan 
kemitraan sebagaimana UU No. 80 Tahun 
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah, relaksasi diberikan dalam bentuk 
penambahan waktu pelaksanaan masing-
masing Peringatan Tertulis menjadi 30 (tiga 
puluh) hari. Tanpa relaksasi tanggapan pelaku 
usaha atas masing-masing Peringatan Tertulis 
dari KPPU adalah 14 (empat belas) hari.

Berbagai relaksasi tersebut diberikan sampai 
dengan peraturan tersebut dicabut atau 
tidak dibutuhkan lagi. Melalui berbagai 
ketentuan relaksasi tersebut, KPPU berharap 
dapat memberikan kemudahan bagi pelaku 
usaha dalam masa pemulihan ekonomi dari 
dampak pandemi COVID19 dengan tetap 
memperhatikan kaidah persaingan usaha 
yang ada.

KPPU juga tidak tinggal diam. KPPU beraksi 
dengan mengeluarkan Peraturan KPPU No.  
3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan 
Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan 
Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka 
Mendukung Program Pemulihan Ekonomi 
Nasional (Perkom 3/2020) pada 9 November 
2020. Relaksasi tersebut ditujukan untuk 
mendukung pelaksanaan tugas Komite 
Penanganan COVID19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional. Dalam aturan yang 
bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, 
dan meningkatkan kemampuan ekonomi 
pelaku usaha dalam menjalankan usahanya 
tersebut.

Terdapat beberapa bentuk relaksasi yang 
diberikan KPPU, yakni;

1. relaksasi penegakan hukum terhadap 
pelaksanaan pengadaan barang dan/
atau jasa dengan menggunakan 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara 
atau Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah; dan

2. relaksasi penegakan hukum atas 
rencana perjanjian, kegiatan dan/atau 
mengunakan posisi dominan yang 
bertujuan untuk penanganan COVID19 
dan/atau meningkatkan kemampuan 
ekonomi pelaku usaha dalam 
menjalankan usahanya. 

Kedua relaksasi tersebut diberikan apabila 
pelaku usaha memenuhi berbagai kriteria 
yang ditentukan KPPU. Relaksasi penegakan 
hukum atas pengadaan barang dan/atau jasa 
diberikan untuk pengadaan yang ditujukan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan medis 
dan/atau penyediaan fasilitas penunjang 
penanganan COVID19 (seperti pengadaan 
obat, vaksin, pembangunan rumah sakit 
darurat, penunjukan hotel/gedung untuk 
isolasi mandiri, atau pengadaan kebutuhan 
medis/fasilitas penunjang penanganan 
COVID19 lainnya); dan dalam rangka 
penyaluran bantuan sosial dan jaringan sosial 
Pemerintah kepada masyarakat.

Relaksasi penegakan hukum atas rencana 
perjanjian, kegiatan dan/atau mengunakan 
posisi dominan diberikan KPPU setelah 
pelaku usaha mengajukan permintaan tertulis 



Poin-poin Penting dalam 
Pedoman Merger, Konsolidasi 
& Akusisi Baru KPPU

KPPU merilis Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan pada 6 
Oktober 2020. Aturan main ini lebih merinci pengaturan aset, penilaian noti�kasi sederhana, dan aspek 
lain dalam Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau 
Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya 
Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Yuks, kita pahami hal-hal utama yang dijelaskan dalam Pedoman!

INFORMASI CAKUPAN PENGAMBILALIHAN
Pedoman menjelaskan bahwa bentuk Pengambilalihan terbagi atas 
Pengambilalihan Saham dan Pengambilalihan yang dipersamakan 
dengan Saham, yang dapat dilakukan dengan berbagai variasi 
transaksi, yakni (1) pengambilan saham secara langsung, melalui 
pasar modal, dan melalui penambahan modal; (2) pengambilalihan 
yang dipersamakan dengan saham yang dipersamakan dengan 
saham seperti perpindahan aset dan pengambilan participating 
interest.

KEJELASAN ATAS NOTIFIKASI AKUISISI ASET
Perpindahan Aset yang wajib Noti�kasi adalah Perpindahan Aset yang mengakibatkan beralihnya 
pengendalian dan/atau penguasaan Aset dan/atau meningkatkan kemampuan penguasaan atas 
suatu pasar tertentu oleh Badan Usaha yang mengambil alih. Perpindahan tersebut dapat 
dilakukan secara horizontal maupun vertikal.

Nilai aset yang dihitung adalah nilai jual beli (transaksi) aset, bukan nilai buku aset dalam laporan 
keuangan.

Perpindahan aset yang tidak wajib noti�kasi adalah perpindahan aset kurang dari Rp 250 miliar 
bagi pelaku usaha non Perbankan dan Rp 2,5 triliun bagi pelaku usaha Perbankan; perpindahan 
aset yang diperoleh dalam rangka transaksi rutin (ordinary course of transaction); perpindahan 
aset di industri property untuk digunakan sebagai kantornya atau fasilitas sosial/umum; dan 
perpindahan aset yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha Pelaku Usaha Pengambil alih.

Yuks Cari Tau! 

a.
b.
c.
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Yuks Cari Tau! 

a.
b.
c.

KEJELASAN ATAS PENGECUALIAN NOTIFIKASI
KPPU akan mengeluarkan Penetapan Tidak Wajib 
Noti�kasi jika noti�kasi yang telah disampaikan 
ditetapkan bahwa tidak wajib noti�kasi. 

Transaksi yang tidak wajib noti�kasi meliputi (i) 
transaksi yang tidak memenuhi Batasan Nilai; (ii) 
transaksi antar perusahaan tera�liasi; (iii) tidak terjadi 
perubahan pengendalian; (iv) pembentukan joint 
venture  yang tidak melalui proses penggabungan, 
peleburan, atau pengambilalihan; (v) perpindahan aset 
yang dikecualikan; dan (vi) melaksanakan peraturan 
perundang-undangan.

ADANYA PENILAIAN SECARA SEDERHANA
Pelaku usaha dapat mengajukan noti�kasi 
dengan Penilaian Sederhana apabila berdasarkan 
analisis Pasar Bersangkutan dan konsentrasi 
pasar, tidak terdapat isu persaingan atau tidak 
terdapat potensi penurunan persaingan secara 
signi�kan. 

Penilaian Sederhana tersebut juga dapat 
dilakukan berdasarkan pertimbangan KPPU, jika 
tidak diajukan oleh pelaku usaha. 

a.  Tidak memiliki kegiatan usaha yang sama;
b.  Tidak memiliki kegiatan usaha yang  
     terintegrasi secara vertikal;
c.  Memiliki kegiatan usaha yang sama dengan 
     pangsa pasar gabungan, namun memiliki    
     nilai HHI kurang dari 1.500, atau nilai HHI 
     antara 1.500 dan 2500 dengan perubahan 
     (delta) HHI kurang dari/sama dengan 250, 
     atau nilai HHI lebih dari 2.500 dengan 
     perubahan (delta) HHI kurang dari/sama 
     dengan 150.
d.  Memiliki kegiatan usaha yang terintegrasi 
     secara vertikal dengan nilai HHI dari 
     masing-masing kegiatan usaha tersebut 
     dengan nilai HHI kurang dari 1.500;

e.  Tidak berpotensi dapat melakukan tying 
     dan/atau bundling, atau perilaku yang 
     menimbulkan dampak eksternalitas 
     jaringan (network e�ect);
f.   Noti�kasi disampaikan paling lama 30 (tiga 
     puluh) hari sejak tanggal Berlaku Efektif 
     Secara Yuridis; dan/atau
g.  Pengambilalihan yang menghasilkan 
     Badan Usaha dengan pengendalian 
     tunggal (sole control) oleh salah satu 
     pengendali yang sebelumnya telah 
     memiliki pengendalian bersama ( join 
     control) dengan pihak lain pada Badan 
     Usaha tersebut.

Noti�kasi dengan Penilaian Sederhana dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja 
terhitung setelah disetujuinya prosedur Noti�kasi dengan Penilaian Sederhana oleh KPPU.

Penilaian Sederhana dapat dilakukan atas kriteria transaksi berikut:
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Peran Otoritas Persaingan 

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) tak pelak menjadi salah penyelamat 
ekonomi Indonesia di saat Pandemi COVID19 
melanda. Hal ini dibuktikan tetap berdirinya 

UMKM dan berjalannya roda bisnis mereka. 
Meski tetap terdampak seperti mengalami 
kerugian di awal-awal Pademi, UMKM 
tetap dapat hidup. Selain beragam inovasi, 
sokongan besar Pemerintah turut andil dalam 
bertahan hidupnya UMKM.

Pengejawantahan 
Dukungan Pemerintah 
untuk UMKM bagi 
Pemulihan Ekonomi

Jonathan 
Owner Bottlenose Shack
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Anggota KPPU Harry Agustanto 
mengungkapkan respon Pemerintah 
yang baik terkait regulasi untuk UMKM 
menjadi dukungan terbesar. Relaksasi dan 
restrukturisasi kredit yang diatur dalam 
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi COVID19. Regulasi ini 
sangat membantu UMKM. 

Dirinya juga mengungkapkan bahwa dari 
data Kementerian Keuangan, total penundaan 
seluruh angsuran diberikan pemerintah untuk 
UMKM mencapai sebesar Rp285,031 triliun.

Pemerintah juga memberikan dukungan 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada sebanyak 
8,33 juta debitur, usaha mikro (UMi) 
sebanyak 1 juta debitur, membina ekonomi 
keluarga sejahtera (Mekaar) sebanyak 6,08 
juta debitur, dan pegadaian untuk 10,6 juta 
debitur.

“Artinya Pemerintah di sini cukup responsif 
dalam regulasi, karena dalam kondisi ini 
Pemerintah memiliki kewenangan untuk 
mengeluarkan peraturan setingkat dengan 
undang-undang berupa Perppu.” Harry juga 
mengungkapkan untuk KPPU, perlindungan 
lebih pada sisi pengawasan kemitraan. Untuk 
regulasi KPPU yang terkait dengan UMKM, 
KPPU telah merilis Peraturan Komisi Nomor 
4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan 
dan Penanganan Perkara Kemitraan (Perkom 
Kemitraan), yang merupakan turunan dari 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UU UMKM), dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan 
UU UMKM (PP Pelaksanaan UU UMKM). 

“Tujuan adanya Perkom Kemitraan ini 
adalah untuk menghindari adanya sebentuk 
abuse of dominant power atau adanya 
posisi tawar dominan pelaku usaha besar, 
dalam kemitraannya dengan pelaku usaha 
mikro, kecil, dan menengah. Dan ini juga 
tetap sejalan dengan Undang-Undang Cipta 
Kerja yang baru saja disahkan, yang tidak 
membatasi ataupun mengurangi kewenangan 
KPPU untuk mengawasi kemitraan,” katanya.

Kontribusi KPPU terkait UU Persaingan 
Usaha yang memberikan kepastian hukum 

bagi UMKM berelevansi pada 
terbukanya terkonsentrasi kepada 
pelaku usaha besar saja. Terbukanya pasar ini 
memberikan kesempatan pada UMKM untuk 
meningkatkan diri dan usaha mereka. 

Bertahan di Tengah Pademi

Menurut pelaku usaha salah satu UMKM 
restoran di daerah Jakarta Barat, Jonathan 
(Owner Bottlenose Shack), Pandemi ini 
pukulan untuk semua usaha, termasuk 
restoran-nya. “Resto-resto sekarang 
kompetitif. Di pandemi ini kami mulai 
iklan-iklan resto melalui media sosial untuk 
engagement konsumen, dan kerja sama 
dengan transportasi daring untuk pengiriman 
makanan”, katanya.

Melihat pengalaman ini, tidak banyak usaha 
serupa di sektor kuliner yang masih bertahan 
hidup. Salah satu konsep dan strategi yang 
berubah untuk bertahan di tengah Pandemi 
bagi pelaku usaha UMKM adalah konsep 
pengiriman makanan dan seleksi menu, 
“makanan yang mudah dihangatkan kembali, 
menjadi opsi paling baik untuk dijual ke 
konsumen,” ungkap Jonathan lagi.

Lebih jauh, sektor kuliner saat ini berdampak 
sangat signifikan. Berkurangnya jumlah 
konsumen, menu-menu dikurangi, hingga 
penurunan pemasukan menjadi hal yang 
paling nampak.

Sebagai UMKM, Jonathan berharap 
Pemerintah tetap memberi perhatian lebih 
pada mereka untuk terus berkembang dan 
bertahan. Perlunya pembinaan dan sosialisasi 
tentang program-program Pemerintah juga 
penting untuk berjuang di tengah Pandemi.
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Sepanjang tahun 2020, tiga putusan 
KPPU diperkuat oleh Mahkamah 
Agung (MA) dengan denda beragam. 

Pertama, MA perkuat Perkara Kartel 
Sapi Impor dimana perkara ini berlangsung 
sejak tahun 2015 hingga 2016. Perkara Nomor 
10/KPPU-I/2015 dengan Dugaan Pelanggaran 
Pasal 11 dan Pasal 19 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat dalam Perdagangan Sapi Impor 
di Jabodetabek ini melibatkan 32 Perusahaan 
(Terlapor) yang merupakan importir dan 
feedloter.

Di persidangan, KPPU menemukan adanya 
kesepakatan yang dilakukan para Terlapor dan 
difasilitasi oleh APFINDO melalui rangkaian 
pertemuan yang pada akhirnya menunjukkan 
kesamaan tindakan yang dilakukan oleh para 
Terlapor, yaitu adanya rescheduling sales 
yang dikategorikan sebagai penahanan 
pasokan sapi impor di wilayah Jabodetabek 

dan/atau pengaturan pemasaran yang 
berdampak pada kenaikan harga yang tidak 
wajar yang merugikan kepentingan umum. 
Tindakan penahanan pasokan dilakukan para 
Terlapor secara seragam dengan cara tidak 
merealisasikan jumlah kuota impor sapi (SPI) 
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Setelah mengajukan keberatan ke Pengadilan 
Negeri dan kasasi ke MA, serta Peninjauan 
Kembali ke MA, MA lagi-lagi memperkuat 
putusan KPPU dan tetap mengganjar para 
Terlapor untuk membayar denda sebesar 
Rp59.064.338.000.

Kedua, MA juga menguatkan putusan KPPU 
pada Perkara Nomor 01/KPPU-M/2019 
tentang Dugaan Pelanggaran Pelanggaran 
Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 
5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 
2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan 
Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Buana 
Minera Harvest (BMH) oleh PT Citra Prima 
Sejati (CPS). 

TIGA PUTUSAN KPPU

DIPERKUAT 
MA
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Berawal dari ditemukannya keterlambatan 
pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) 
saham yang dilakukan PT Citra Prima Sejati 
atas 99.96% saham PT Buana Minera Harvest 
dan mengakibatkan terjadinya perubahan 
pengendali atas perusahaan tersebut. 

Namun setelah proses kasasi ke MA, MA tetap 
mengharuskan Terlapor untuk membayar 
denda sebesar Rp10.330.000.000 dan 
menguatkan putusan KPPU.

Terakhir, MA juga menguatkan putusan 
Perkara Keterlambatan Notifikasi oleh 
PT Lumbung Capital, berawal dari 
ditemukannya keterlambatan pemberitahuan 
pengambilalihan (akuisisi) saham oleh  PT 
Lumbung Capital atas 99,92% saham PT 
Bintan Mineral Resource yang mengakibatkan 
terjadinya perubahan pengendali atas 
perusahaan tersebut.

Diketahui pengambilalihan saham yang efektif 
secara yuridis pada tanggal 9 Juni 2014 dan 
wajib diberitahukan kepada KPPU sebelum 18 
Juli 2014 tersebut baru disampaikan kepada 
KPPU pada tanggal 26 Juni 2019. Sehingga 
setelah melalui proses persidangan, KPPU 
menilai Terlapor telah terlambat 1.199 hari 
dalam melaksanakan kewajibannya untuk 
melakukan pemberitahuan. 

Atas putusan ini pun, MA menguatkan putusan 
KPPU dan tetap mengganjar Terlapor untuk 
membayar denda sebesar Rp1.200.000.000.

Ketiga putusan yang dikuatkan MA itu pun 
menjadi perkara inkracht di KPPU.

Adapun Pasal 14 menyatakan bahwa 
pelaku usaha dilarang membuat perjanjian 
dengan pelaku usaha lain, yang bertujuan 
untuk menguasai produksi sejumlah produk 
yang termasuk dalam rangkaian produksi 
barang dan atau jasa tertentu yang mana 
setiap rangkaian produksi merupakan hasil 
pengolahan atau proses lanjutan, baik 
dalam satu rangkaian langsung maupun 
tidak langsung, yang dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan 
atau merugikan masyarakat. 

Grab Indonesia dan PT. TPI dinilai oleh Majelis 
komisi terbukti melakukan perjanjian tertutup 
salah satunya berupa program loyalitas 
dan insentif yang lebih dinikmati oleh para 
pengemudi yang tmenjadi mitra PT.TPI 
dibandingkan pengemudi lain yang tidak 
bernaung di bawah perusahaan tersebut.

“Ada perbedaan perlakuan loyalitas antara 
para pengemudi yang menjadi mitra PT. 
TPI dengan pengemudi lain yang tidak 
tergabung,” kata Majelis dalam persidangan.

Sementara itu, untuk Pasal 19 ayat (4), 
berbunyi “pelaku usaha dilarang melakukan 
satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri 
maupun bersama pelaku usaha lain, yang 
dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat berupa melakukan praktek diskriminasi 
terhadap pelaku usaha tertentu.”

Adapun bentuk diskriminasi ini menurut 
Majelis, yaitu dalam hal order prioritas di mana 
Grab Indonesia dinilai mengutamakan para 
mitra PT. TPI tanpa harus mengaktifkan fitur 
apapun. Diskriminasi lainnya adalah mobil dari 
mitra PT. TPI yang terkena hukuman (suspend) 
bisa beroperasi meski pengemudinya 
masih terkena hukuman. Sementara untuk 
pengemudi yang tidak bernaung di bawah PT. 
TPI, suspend dikenakan kepada pegemudi 
beserta mobilnya. Majelis juga membeberkan 
fakta bahwa antara Grab Indonesia dan PT. 
TPI terkait satu sama lain atau integrasi vertikal 
di mana terdapat pengurus atau pemegang 
saham yang sama dalam suatu masa tertentu.

Karena itu, Majelis Komisi memutuskan kedua 
Terlapor terbukti melanggar Pasal 14 dan Pasal 
19 ayat (4). Grab dihukum membayar denda 
sebesar Rp7,5 miliar atas pelanggaran Pasal 
14 dan Rp22 miliar atas pelanggaran Pasal 19 
(14). Sementara itu, PT. TPI didenda Rp4 miliar 
atas pelanggaran Pasal 14 serta denda Rp15 
miliar atas pelanggaran Pasal 19 (4). 

Dalam putusan, Majelis juga menyatakan 
bahwa Grab tidak kooperatif dalam proses 
persidangan karena tidak hadir memenuhi 
panggilan sidang pemeriksaan Terlapor dan 
tidak menyampaikan data dan atau dokumen 
yang diminta oleh Majelis Komisi. 

Selain itu, para Kuasa Hukum Terlapor juga 
disebut merendahkan pengadilan karena 
dinilai tidak menghormati kedudukan Majelis 
Komisi dengan merendahkan kewibawaan 
serta kehormatan Majelis Komisi dan 
melakukan character assassination terhadap 
KPPU, serta tidak menghargai profesi masing-
masing pihak yang ada dalam ruang sidang, 
baik kepada Majelis Komisi, saksi, maupun 
ahli.
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PT Garuda Indonesia (Garuda) yang 
masuk menjadi Terlapor pada perkara 
di KPPU menjadi yang pertama 
memanfaatkan opsi perubahan 

perilaku dalam proses persidangan di KPPU. 
Garuda diduga melakukan pelanggaran 
terkait praktik diskriminasi terkait penjualan 
tiket umrah rute menuju dan dari Jeddah dan/
atau Madinah.

Sebelumnya, Garuda diketahui menerbitkan 
informasi terkait pelayanan penjualan tiket 
Middle East Asia (MEA) Route yang berlaku 
efektif pada 1 Maret 2019. Informasi tersebut 
berisikan bahwa mitra usaha Penyelenggara 
Perjalanan Ibadan Umrah (PPIU) dapat 
melakukan pembukuan tiket Garuda 

GARUDA
DAN
PERUBAHAN
PERILAKUNYA

Indonesia untuk rute MEA melalui konsorsium 
mitra usaha strategis (wholesaler) yang telah 
ditentukan oleh manajemen Garuda Indonesia, 
yakni PT. Smart Umrah (Kanomas Arci Wisata), 
PT. Maktour (Makassar Toraja Tour), dan PT. 
NRA (Nur Rima Al-Waall Tour). Surat tersebut 
kemudian direvisi untuk menambahkan PT. 
Wahana Mitra Usaha (Wahana) sebagai mitra 
keempat. 

Perkara ini kemudian berlanjut di tanggal 
1 September 2019, Garuda membuat 
kesepakatan dengan PT. Aero Globe Indonesia 
untuk melakukan penjualan tiket rute MEA. 
Pada periode pelanggaran, terdapat 307 
PPIU di Indonesia, termasuk lima wholesaler 
penjualan tiket di atas.
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Perilaku ini membuat para PPIU harus 
melakukan reservasi tiket umrah kepada lima 
wholesaler dimaksud dan mengakibatkan 
pasar penyelenggaraan perjalanan ibadah 
umrah menjadi terkonsentrasi pada mereka. 
Hal itu juga mengakibatkan kurangnya 
kemampuan bersaing bagi sebagian besar 
PPIU karena sebagian besar calon jemaah, 
khususnya di daerah, cenderung lebih 
memilih menggunakan angkutan usaha yang 
dioperasikan Garuda dibandingkan maskapai 
lain. 

Memperhatikan komponen biaya transaportasi 
yang mencapai 50% biaya perjalanan ibadah 
umrah (BPIU), maka konsentrasi layanan 
juga dapat mengakibatkan kenaikan BPIU. 
Majelis Komisi memutuskan perlunya Sidang 
Pemeriksaan.

Akhirnya, pada Sidang Majelis tahap 
Pemeriksaan Pendahuluan Keempat, Garuda 
menerima poin-poin perubahan perilaku yang 
ditetapkan dalam Pakta Integritas Perubahan 
Perilaku (PIPP). Majelis Komisi juga 
memberikan pertimbangan dan finalisasi atas 
draft PIPP yang akan ditandatangani Garuda.

Garuda akhirnya diberikan waktu 60 hari untuk 
melaksanakan komitmen dan melaporkan 
pelaksanaannya kepada KPPU. Jika tidak 
dilaksanakan atau terjadi pelanggaran atas 
Pakta tersebut, KPPU dapat melanjutkan 
proses kepada Pemeriksaan Lanjutan 
terhadap Garuda.



Kemajuan teknologi tidak 
terbantahkan dalam kehidupan 
manusia, dan merupakan hal yang 
lazim karena manusia selalu mencari 

cara untuk mempermudah kehidupannya. 
Mulai dari peradaban awal hingga digital saat 
ini, teknologi mengubah pola hidup manusia 
dalam sisi sosial, poltik, budaya, hukum, 
hingga ekonomi. Jika ditarik lebih jauh, pada 
sisi ekonomi tercipta perubahan besar dimulai 
dari produksi, distribusi, dan konsumsi yang 
dikemas lebih praktis dan efisien. Tujuan 
akhirnya tentu daya jual-beli transaksi 
masyarakat.

Ditilik dari laporan Google dan Temasek 
tahun 2019, nilai ekonomi digital Indonesia 

mencapai USD 40 Miliar atau dengan kata 
lain mengalami peningkatan 4 kali lipat 
dibandingkan tahun 2015. Sehingga dapat 
diproyeksikan, pada tahun 2025 nilai ekonomi 
digital Indonesia mencapai USD 133 Miliar 
dan akan menjadi negara yang paling tinggi 
di antara negara Asia Tenggara lainnya. Nilai 
ekonomi digital tersebut diukur berdasarkan 
Gross Merchandise Value (GMV) yaitu estimasi 
total penjualan serta volume transaksi yang 
dilakukan melalui platform/situs selama laju 
pertumbuhan majemuk tahunan (Compound 
Annual Growth Rate / CAGR).  

Angka tersebut berasal dari kondisi pasar saat 
ini, di mana masyarakat lebih memilih belanja 
melalui situs daring yang dapat memberi 
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variasi barang dan jasa serta diskon menarik. 
Belanja daring menjadi lebih efektif daripada 
di pasar tradisional atau supermarket 
konvensional.

Di balik perkembangan dan kemajuan industri 
sektor ekonomi digital, terdapat beberapa 
tantangan berupa munculnya potensi 
persaingan usaha tidak sehat yang mungkin 
terjadi akibat adanya penetrasi pasar yang 
sangat tinggi.

Pertama, awalnya inovasi yang dilakukan 
perusahaan-perusahaan rintisan untuk 
menciptakan efisiensi dalam transaksi jual-
beli sehingga membentuk pasar baru. Kini 
mulai terjadi pergeseran bisnis menjadi data 
centric di mana perusahaan dapat mengontrol 
data penggunanya. Akibat dari perkembangan 
itu adalah predatory pricing oleh perusahaan 
terhadap barang/jasa yang ditawarkan 
ke pasar. Hal ini juga akan berdampak 
ke pelumpuhan ekonomi perusahaan 
konvensional.

Kedua, platform e-commerce berskala besar 
akan memiliki kekuatan pasar sehingga dapat 
mengendalikan pasar dan konsumen (lock-in) 
serta menciptakan hambatan bagi platform 
e-commerce lain untuk masuk pasar. Platform 
e-commerce ini juga mampu melakukan 
akuisisi terhadap perusahaan rintisan yang 
masih kecil guna tujuan mengeliminasi 
pesaing bisnisnya di pasar tersebut.

Ketiga, terkait munculnya kebijakan atau 
kekuatan lock-in yang diterapkan oleh 
platform kepada para penggunanya, akan 
menghambat kebebasan para pengguna 
untuk memilih platform yang sesuai dengan 
kebutuhannya. Seperti diketahui, lock-in 
merupakan kebijakan yang dikeluarkan 
oleh platform untuk menetapkan biaya 
perpindahan (switching cost) kepada para 
pengguna yang berpindah dari satu platform 
ke platform lain. 

Keempat, perusahaan dapat berperan ganda 
sebagai penyedia platform dan pengguna 
platform yang dapat menyebabkan integrasi 

vertikal. Potensi munculnya tacit collution 
karena dispersi harga rendah di mana pilihan 
barang sangat beragam. Selain itu, beberapa 
potensi perilaku anti persaingan usaha 
yang telah diidentifikasi oleh Komisi Uni 
Eropa dalam sektor e-commerce mencakup 
pengaturan harga, pembatasan penjualan 
online dan iklan, pembatasan wilayah dan 
penguasaan hak eksklusif.

Berbagai tantangan persaingan usaha di 
sektor e-commerce tersebut tentunya menjadi 
tanggung jawab otoritas persaingan usaha 
untuk menjaga iklim persaingan usaha yang 
sehat. Dalam hal ini menjadi tanggung jawab 
KPPU sebagai pengawas persaingan di industri 
ekonomi digital, dalam lingkup pencegahan 
dan penegakan hukumnya.

Lalu bagaimana peran KPPU dalam mengawasi 
ekonomi digital di Indonesia?

KPPU terus melakukan penelitian secara 
mendalam sejak tahun 2017, untuk memetakan 
ekosistem ekonomi digital dan potensi perilaku 
anti persaingan yang mungkin muncul. 
Selama tiga tahun, KPPU berhasil memetakan 
karakteristik sektor digital yang dinamis dan 
definisi pasar bersangkutan di sektor tersebut. 
KPPU juga terus melakukan analisis kebijakan 
Pemerintah agar tidak bertentangan dengan 
prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, 
serta advokasi terhadap pelaku usaha di sektor 
ini.

KPPU juga menerima laporan dan 
melakukan penyelidikan dugaan praktik-
praktik anti persaingan di sektor ekonomi 
digital, mengawasi proses penilaian Merger 
dan Akuisisi sekotr ekonomi digital, serta 
mengawasi perjanjian platform dan mitranya 
dalam sektor ini.

Sebagai tindak lanjut dari peran-peran ini, 
KPPU telah menjatuhkan sanksi ke Grab 
Indonesia sebagai platform sektor digital 
yang telah terbukti melanggar tiga pasal pada 
Undang-Undang Persaingan Usaha.
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Q: Apa kesibukan Bapak di luar kesibukan 
menjadi Komisioner KPPU?

A: Kesibukan saya sejak status PNS Dosen 
diberhentikan sementara, saya full time 
Senin sampai Jumat di kantor, di KPPU. Jadi 
ya, kesibukan saya di luar, istirahat. Masih 
sering kumpul-kumpul sama teman-teman 
organisasi. Tapi udah enam bulan ini, paling 
kalo weekend pulang ke Bandung, atau tetap 
ke apartemen, main musik. Kebetulan bawa 
gitar dan bass ke Jakarta. 

Q: Main musik menjadi hobby ya, Pak?

A: Kalau dibilang hobby, kurang tepat juga, 
ya. Musik itu bukan hobby, itu hidup saya. It’s 
my life. Kalau hobby tuh kayak naik motor, 
gitu. Sifatnya outdoor. Kayaknya kalau untuk 
hobby, sudah harus mengalah, ya. Hobby 
istilahnya dilakukan di luar ruang, ya. Kalau 
musik, ya kerja pun main musik juga. Di 
kantor juga main musik. Kadang berdua Pak 
Harry. Kalau hobby udah gak dikerjain lagi. 
Kalau main musik itu kegiatan wajib.

Q: Apa band favorit Bapak?

A: Saya yang penting hard rock, cuukup. 
Kalau mellow pun, ya di-rock-in aja. Suka 
musik yang ada sayatan gitar, agak nge-
punk, lah. Saya lebih cocok ke hard rock atau 
punk rock, ya.

Q: Musik menjadi hidup Bapak sejak lama, 
ya?

A: Sudah lama, sejak muda. Walaupun 
sempat nggak main musik, tapi ya kalau 
cuma genjreng-genjreng aja, di keseharian 
selalu sempat. Dari SMA, kuliah, waktu di 
Amerika, atau sudah pulang. Agak berhenti 
lama saat nggak punya teman, karena 
musik kalau nggak dimainin bareng-bareng 
ya nggak rame. Intinya mah, musik sudah 
menjadi kehidupan keseharian, lah.

Q: Apakah pernah bercita-cita menjadi 
Pemain Band, Pak?

A: Kayaknya nggak pernah, deh. Pernah 
waktu SMA dimarahi orang tua. Katanya main 
musik nanti saja setelah selesai sekolah, 
yang penting sekolah dulu. Kalau sudah 
sekolah, mau ngapain terserah. Tapi kalau 
sudah sekolah, jadinya nggak fokus lagi, ya. 
Kalau disebut hobby, banyak sih. Ngoprek 
motor, ngoprek mobil, bukan suka jalan-jalan 

atau touringnya, tapi ngopreknya. Tapi kan 
kalau punya motor dan mobil pasti harus 
dipake selain dioprek. 

Q: Bapak juga sayang kucing, ya?

A: Nah itu juga hidup saya, nggak bisa 
dibilang hobby. It’s my life juga itu. Dulu 
waktu saya SD, SMP, dan SMA, punya 
kucing, anjing, musang, burung hantu, 
sampe bebek. Binatang apa aja saya suka, 
mereka bagian dari kehidupan. Kalau 
sekarang memang lebih bisa memelihara 
kucing.

Q: Kucingnya dibawa ke Jakarta, Pak?

A: Nggak, itu masalahnya. Kucing saya 
sekarang ada 13 ekor. Dulu sempat hire 
asisten untuk kucing. Tapi karena sekarang 
anak-anak udah pada gede, mereka yang 
awalnya nggak suka kucing sekarang jadi 
suka. Jadi mereka yang rawat sekarang. 
Sebetulnya dengan memelihara kucing, 
untuk gimana ngedidik anak yang nggak 
perlu banyak marah-marah, nggak perlu 
banyak petuah, banyak nasihat, nah anak-
anak itu harus tahu cara ngurus diri sendiri 
lewat ngurus yang lain. Supaya mereka 
punya empati terhadap makhluk lain. Jadi 
ya, kucing itu bagian dari rumah, bagian dari 
keluarga.

Q: Kalau bentuk komunikasi sendiri ke 
keluarga bagaimana, Pak? Mengingat 
keluarga ada di Bandung dan Bapak di 
Jakarta.

A: Sudah lama saya di Jakarta. Sejak tahun 
2006, saya lebih banyak nggak di rumah. 
Dalam satu minggu, saat masih jadi dosen, 
minimal dua hari di Jakarta. Dulu sempat 
bantu teman-teman di BKF, Bappenas, 
sempat di kantornya Prof. Romly, itu 
seenggaknya saya dua hari ada di Jakarta. 
Ibu pun punya kegiatan sendiri di luar 
kota. Jadi ya, tiap weekend kita pulang ke 
Bandung, kumpul. Atau, anak-anak yang 
nyusul orang tuanya ke Jakarta. Untuk 
komunikasi sendiri sekarang nggak sulit, 
ya. Bisa WA call atau video. Sebelum ada 
teknologi pun, mengendalikan telepon. Jadi 
komunikasi tetap terjalin.

Q: Bapak kerap memajang foto bersama 
keluarga, bagaimana Bapak bisa sedekat itu 
dengan anak-anak?
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A: Belajar dari pengalaman masa kecil, ya. 
Orang tua zaman dulu biasanya dominan, 
saya belajar dari mereka yang kebetulan 
keduanya juga bekerja. Saya ngalamin 
seperti anak-anak saya yang jarang ketemu, 
tapi so far komunikasinya tetap jalan. Minimal 
malam atau weekend, ya. Dan ada hal-hal  
yang menunjukkan bahwa sebenarnya orang 
tua saya juga dulu mengajarkan anak itu 
pada akhirnya ya punya diri sendiri ya, punya 
hidup sendiri. Kalo jaman dulu mungkin kita 
juga diajar di sekolah, di guru ngaji hormat 
sama orang tua. Kalo sekarang kita kan ga 
pernah liat. Tapi kalo sekolah umum  ngga 
ada. Jadi pendekatan ke anak ya, memang 
mau ngga mau harus bisa dijadikan temen. 
Minimal temen ngobrol. Kalo pendekatannya 
masih pendekatan jaman dulu, udah ngga 
mau anak-anak sekarang, ngelawan maunya. 
Terus mereka ngerasa udah punya diri 
sendiri sejak SMP, sejak SMA. Saya kira sih, 
pendekatan saya dan kebetulan juga ngga 
bisa sedekat itu dengan si sulung ya, yang 
cewe. Karena kan yang cewe punya punya 
banyak hal yang ga mungkin disampaikan 
ke Bapaknya, jadi pasti ke Ibunya. Saya kira 
sih semua orang pasti pernah mengalami 
menjadikan Bapak atau Ibunya sebagai 
bukan idola sebagai panutan gitu yah. Punya 
keluarga  sendiri juga tidak jauh berbeda. 
Jadi, apa ya, harus seimbang. 

Jadi pendekatan kita itu baik di kantor, di 
kehidupan sehari-hari dengan keluarga 
atau dengan lingkungan, ya pendekatan 
harus melalui dua sisi. Pendekatan Ibu 
atau pendekatan Bapak. Kalo Ibu, detil 
apapun akan ikut campur. Dimana-mana 
kita harus paham seperti itu. Sampe hal-hal 
printilan pakai baju warna apa aja biasanya 
concern. Saking concernnya sehingga si 
anak merasa dirinya tidak punya diri sendiri. 
Tapi ada juga pendekatan Bapak model 
saya, agak bebas gitu ya. Kalo misalkan 
pake motor tu lebih bahaya. Tabrakan. 
Mau gimana? Ya itu resikonya naik motor. 
Jadi memberikan kepercayaan kepada 
anak biar dia survive gitu nantinya. Tapi ya 
harus imbang dengan Ibu juga ya. Sama 
seperti di kantor manajemen memang 
pendekatan harus sama ke anak buah, 
ke staf, ke kolega itu ya. Kadang-kadang 
harus loose, bisa memberikan trust. Bisa 
memberikan kepercayaan yang penuh 
untuk bisa berdikari, bisa mandiri. Tapi juga 
kadang-kadang harus seperti Ibu, ikut ngatur. 
Makanya kalo ditanya kok sama anak kayak 

temen, memang mengupayakan agar mereka 
bisa open. Melalui pendekatan bahwa 
mereka juga manusia gitu. Manusia dewasa 
yang walaupun masih dikasih jajan, masih 
tergantung secara kehidupan tapi secara 
keputusan mereka juga boleh menentukan 
keputusan menurut mereka yang terbaik.

Q: Bagaimana bentuk dukungan dari 
keluarga dalam mendukung profesi Bapak 
saat ini?

A: Dulu sebelum berkeluarga saat waktu 
masih relatif bebas, banyak di rumah. 
Sekarang sering di luar. Tapi dukungan 
keluarga yang paling besar ya, kalau 
ditinggal. Sudah hampir 14 tahun, anak-anak 
dan Ibu di rumah. Saya pikir itu dukungan 
yang paling utama ya. 

Artinya juga memberikan waktu, keluangan, 
waktu yang lebih banyak untuk kepentingan 
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diluar keluarga. Ada organisasi yang 
harus juga kita bina. Ada pekerjaan yang 
harus kita selesaikan. Ada hal-hal di luar 
keluargalah yang sebetulnya memang 
kalo menurut orang itu tidak atau bukan 
menjadi urusan kita, menurut saya kadang-
kadang kalo ingin saya kerjakan, saya 
lakukan ada peran apakah nanti keluarga 
akan merasa  terabaikan dan lain-lain. Tapi 
saya pikir syukur Alhamdulillah engga tuh. 
Jadi mungkin menurut saya sih saya sudah 
memberikan yang terbaiklah, baik waktu, 
baik apa namanya apapun..fasilitas kepada 
anak-anak, keluarga tentang yang mereka 
butuhkan, diluar semuanya ingin waktunya 
juga, life support juga ya ga mungkinlah. Ya 
ngga mungkinlah, kita punya keterbatasan. 
Jadi bagaimana dengan batasan yang ada  
ya kita dengan sebaik mungkinlah, pasti ada 
yang tidak cukupnya relatif bisa diselesaikan. 
Dukungan yang paling terasa mereka paham 
saya harus jarang di rumah.

Q: Ada tips untuk menjaga kesehatan di saat 
masa pandemi saat ini, Pak?

A: Waduh, jangan saat pandemi aja, tapi 
selamanya. Saya suka olah raga, cuma gak 
ada waktu aja. Dulu sempat tennis, punya 
klub tennis saat kuliah. Suka gym juga, tapi 
sekarang ga bisa ke gym, kan. Palingan 
berenang. Sekarang yang penting harus 
seimbang dengan pikiran. Jangan membawa 
beban semua hal untuk dipikirin sehingga 
badan capek, ke fisik, ke pikiran. Ya olah 
raga bisa bikin pikiran plong juga. Semua 
harus seimbang. Seperti konsep dalam Islam, 
berhenti sebelum kenyang. Nah ini berhenti 
sebelum kita exhausted.

Q: Apa pesan Bapak untuk Pegawai KPPU ke 
depan?

A: Ini penting. Pegawai KPPU kan masih 
muda rata-rata ya, sekarang. Artinya saya 
melihat sudah banyak perubahan, baik di 
periode sebelumnya juga yang sekarang, kita 
coba lakukan banyak perubahan. Ya belum 
100% berhasil, tapi hampir semua perubahan 
tersebut perubahan yang ke arah lebih baik. 
Artinya untuk bisa lebih baik, dimulai juga 
dari pribadi yang lebih baik. Jadi perubahan 
yang bagus itu kalo menjadi yang muda-
muda ini jelas banyak kekurangan, punya 
banyak kelemahan. 

Namanya juga anak muda gitu ya. Sama 
seperti saya juga demikian. Tapi tidak berarti 
kita harus menjadi yang terbaik. Menjadi 
lebih baik pun itu sudah menjadi sesuatu 
yang sangat-sangat berharga. Kalau punya 
pikiran saya pengen jadi yang terbaik ya 
silahkan. Tapi tau kapan berhenti karena 
diatas yang terbaik ada yang lebih baik lagi. 
Diatas langit ada langit. Lebih mengukur, 
mawas diri dan tidak cepat menyerah 
gitu ya. Karena agak kontradiktif sih, ga 
boleh punya ambisi tapi ga boleh mudah 
menyerah.  Tapi kan kadang-kadang saya 
pikir anak-anak sekarang ini, anak muda gitu 
ya, ada diinginkan kalo udah mentok gitu, 
banting setir ke sesuatu yang lain. Padahal 
sebetulnya itu bukan hal yang tepat untuk 
dilakukan. Karena sebetulnya cuman tinggal 
masalah waktu aja. Segala sesuatu ada 
masanya. Semua orang akan sukses pada 
waktunya. Semua orang akan bahagia pada 
akhirnya, pada waktunya. 



OPINI

3534 KOMPETISI EDISI 1/2020EDISI II . 2020 EDISI II . 2020KOMPETISI EDISI 1/2020

Setelah melalui proses perundingan 
selama lebih dari 7 (tujuh) tahun, 
Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP) yang sering disebut 
sebagai Mega-Free Trade Agreement 
(Mega FTA) akhirnya ditandatangani 
pada tanggal 15 November 2020. 
Perjanjian ini adalah perjanjian 
perdagangan internasional yang 
melibatkan 10 (sepuluh) Negara anggota 
ASEAN dan 5 (lima) negara mitra FTA, 
yaitu Brunei Darussalam, Filipina, 
Indonesia, Kamboja, Lao PDR, Malaysia, 
Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, 
Australia, Republik Rakyat Tiongkok, 
Jepang, Korea, dan Selandia Baru. 
RCEP sendiri disebut sebagai Mega FTA 
karena keseluruhan Negara tersebut 
mempunyai 29% penduduk dunia, 29% 
PDB dunia dan 27% perdagangan dunia. 

India yang pada awalnya bergabung 
menjadi mitra FTA dalam RCEP, 
memutuskan untuk hengkang 

menyusul timbulnya kekhawatiran 
akan potensi produk-produk impor 
dari Negara anggota RCEP yang 
membanjiri pasar domestik serta 
kurang relevannya RCEP dalam 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 
India. Namun demikian, Negara anggota 
RCEP tetap membuka pintunya untuk 
kemungkinan India bergabung kembali 
di kemudian hari.

Inisiasi RCEP
Konsep RCEP merupakan inisiatif 
Indonesia pada masa keketuaannya 
di ASEAN pada tahun 2011 dan 
selanjutnya menjadi inisiatif ASEAN 
yang diumumkan dan diperkenalkan 
ke seluruh mitra ASEAN FTA pada 
bulan November 2011. Pada bulan 
Agustus 2012, keenam Negara Mitra 
ASEAN FTA (Australia, RRT, India, 
Jepang, Korea, dan Selandia Baru) 
mendukung konsep ini dan kemudian 
di akhir tahun 2012, 16 Kepala Negara/

RCEP dan Pengaturan
Persaingan Usaha 
di Kawasan

Ditulis oleh Retno Wiranti 
Kepala Bagian Kerja Sama KPPU



3534 KOMPETISI EDISI 1/2020EDISI II . 2020 EDISI II . 2020KOMPETISI EDISI 1/2020

Pemerintahan RCEP meluncurkan dan 
mengesahkan “the Guiding Principles 
and Objectives for Negotiating RCEP”. 

Capaian tersebut menjadi milestone 
peran Indonesia dalam mendukung 
integrasi ekonomi regional dan dunia. 
Sebagai inisiator RCEP, Indonesia 
ditunjuk sebagai Negara Koordinator 
(Country Coordinator) dan Ketua Komite 
Perundingan Perdagangan RCEP (TNC 
Chair). 1

Tujuan RCEP adalah membentuk 
suatu perjanjian yang modern, 
komprehensif, berkualitas tinggi, dan 
saling menguntungkan bagi seluruh 
anggota RCEP.2 Hal ini ditunjukkan 
dengan luasnya isu-isu yang dicakup 
di dalam RCEP, yaitu antara lain; 
Perdagangan Barang, Ketentuan 
Asal Barang, Prosedur Kepabean dan 
Fasilitasi Perdagangan, Sanitary dan 
Phytosanitary, Standar, Teknis dan 
Prosedur Penilaian, Trade Remedies, 
Perdagangan Jasa, Pergerakan 
Manusia, Investasi, Kekayaan Intelektual, 
E-Commerce,  Persaingan, Government 
Procurement, UKM, Kerja Sama 
Ekonomi dan Teknis.

Isu Persaingan Usaha di dalam RCEP

Salah satu bab yang tercakup di dalam 
RCEP adalah Bab Persaingan, dalam hal 
ini pihak yang berperan sebagai Lead 
Negotiator dari Indonesia sejak awal 
proses perundingan Bab Persaingan 
adalah Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU). Bab Persaingan di dalam 
RCEP sendiri menyepakati 9 (sembilan) 

1 Direktorat Perundingan ASEAN Ditjen 
Perundingan Perdagangan Internasional 
Kementerian Perdagangan Republik 
Indonesia. “Selayang Pandang RCEP”, 
Kemendag. 2019, https://www.kemendag.
go.id/id/kolom/selayang-pandang-rcep. 

2 Ibid.

Pasal dengan penjelasan sebagai 
berikut:

1. Tujuan

Bab persaingan usaha dalam RCEP 
bertujuan untuk mempromosikan 
persaingan usaha di pasar dan 
meningkatkan efisiensi ekonomi 
serta kesejahteraan konsumen, 
melalui adopsi dan implementasi 
hukum dan kebijakan persaingan 
usaha serta melalui kerja sama 
regional untuk mengembangkan 
dan mengimplementasikan hukum 
dan kebijakan persaingan usaha di 
antara Negara anggotanya.

2. Prinsip Dasar

Pada prinsipnya, RCEP mengakui 
kedaulatan setiap Negara 
anggotanya dalam menyusun, 
menetapkan, menjalankan 
dan menegakkan hukum serta 
kebijakan persaingan usahanya. 
RCEP juga mengakui adanya 
perbedaan tingkat kemajuan dan 
kapasitas Negara anggotanya dalam 
mengimplementasikan hukum dan 
kebijakan persaingan usaha.

3. Pendekatan dalam Menghadapi 
Perilaku Anti Persaingan

Terdapat beberapa pendekatan 
yang perlu dilakukan oleh Negara 
anggota RCEP dalam menghadapi 
perilaku anti persaingan, yaitu: 
a. keharusan untuk mengadopsi 

dan mempertahankan 
implementasi hukum dan 
kebijakan persaingan usaha, 
serta kewajiban untuk 
menegakkan hukum persaingan 
usaha sesuai dengan peraturan 
perundangannya, 

b. keharusan untuk membentuk 
atau mempertahankan otoritas 
persaingan usaha yang dimiliki 
oleh Negara anggota,
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c. keharusan untuk memastikan 
independensi otoritas persaingan 
usaha tersebut dalam proses 
pengambilan keputusan terkait 
penegakan hukum persaingan 
usahanya,

d. keharusan untuk 
mengaplikasikan dan 
menegakkan hukum dan 
kebijakan persaingan usahanya 
dengan tidak melakukan 
diskriminasi berdasarkan status 
kebangsaan,

e. keharusan untuk 
mengaplikasikan hukum dan 
kebijakan persaingan usahanya 
kepada semua entitas yang 
menjalankan kegiatan komersial, 
tanpa melihat kepemilikannya,

f. keharusan untuk 
mempublikasikan peraturan 
perundangan persaingan 
usahanya, termasuk pedoman 
pelaksanaan peraturan 
perundangan tersebut,

g. keharusan untuk 
mempublikasikan dasar dalam 
menentukan Putusan atau 
sanksi atau remedy, dan upaya 
banding yang dilakukan, dengan 
tetap memperhatikan peraturan 
perundangan yang berlaku, 
kebutuhan untuk menjaga 
kerahasiaan informasi, dan 
kebutuhan untuk menjaga 
informasi yang berkaitan dengan 
kepentingan publik,

h. keharusan untuk memastikan 
bahwa sebelum sanksi atau 
remedy dijatuhkan kepada 
entitas tertentu, maka entitas 
tersebut diberitahukan secara 
tertulis atas pelanggaran yang 
telah dilakukannya, dan diberikan 
kesempatan yang adil untuk 
memberikan pembelaan dan 
untuk menyerahkan alat bukti,

i. keharusan untuk memastikan 
bahwa dasar dalam menentukan 

Putusan atau sanksi atau 
remedy, dan upaya banding yang 
dilakukan, dapat diakses oleh 
entitas yang dijatuhi sanksi atau 
remedy,

j. keharusan untuk memastikan 
bahwa entitas yang dijatuhi 
sanksi atau remedy memiliki 
kesempatan dan akses untuk 
mengajukan keberatan atau 
banding,

k. mengakui pentingnya 
penggunaan alur waktu dalam 
penanganan kasus persaingan 
usaha.

4. Kerja Sama

RCEP mengakui pentingnya kerja 
sama di antara otoritas persaingan 
usaha Negara anggotanya untuk 
mempromosikan penegakan hukum 
persaingan usaha yang efektif. 
Dalam hal ini, beberapa bentuk kerja 
sama yang dapat dijalankan adalah 
sebagai berikut:

a. Notifikasi dari satu pihak kepada 
pihak lainnya, atas kegiatan 
penegakan hukumnya yang 
dianggap dapat berdampak 
secara substansial terhadap 
kepentingan pihak tersebut. 
Dalam hal ini, notifikasi diberikan 
sesegera mungkin.

b. Apabila diminta, diskusi antara 
para pihak dapat dilangsungkan 
untuk membahas hal-hal 
terkait kegiatan penegakan 
hukum persaingan usaha yang 
berdampak secara substansial 
terhadap kepentingan pihak 
yang mengajukan permintaan 
diskusi tersebut.

c. Apabila diminta, pertukaran 
informasi antara para pihak 
dapat dilangsungkan untuk 
meningkatkan pemahaman atau 
untuk menfasilitasi penegakan 
hukum persaingan usaha yang 
efektif.
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d. Apabila diminta, koordinasi 
kegiatan penegakan hukum 
antara para pihak atas kasus 
persaingan usaha yang sama 
atau kasus persaingan usaha 
yang berhubungan dapat 
dilakukan.

5. Kerahasiaan Informasi

Bab Persaingan dalam RCEP tidak 
mewajibkan pertukaran suatu 
informasi apabila pertukaran 
informasi tersebut melanggar 
ketentuan peraturan perundangan 
nasional para pihak. Apabila pihak 
tertentu hendak mengajukan 
permintaan informasi yang 
bersifat rahasia, maka pihak yang 
mengajukan permintaan tersebut 
harus menginformasikan hal berikut: 
(i) tujuan dari permintaan informasi 
rahasia, (ii) penggunaan informasi 
rahasia tersebut, (iii) peraturan 
perundangan nasional dari pihak 
yang mengajukan permintaan 
informasi, yang mungkin 
mempengaruhi kerahasiaan 
informasi yang diminta atau 
mempersyaratkan penggunaan 
informasi rahasia tersebut untuk 
suatu tujuan yang tidak disetujui 
oleh pihak yang dimintai informasi. 
Dalam hal ini, pertukaran informasi 
rahasia dan penggunaan informasi 
rahasia tersebut harus sesuai 
dengan kondisi dan persyaratan 
yang telah disepakati. 

Ketika suatu informasi dipertukarkan 
secara rahasia, maka selain harus 
mematuhi ketentuan peraturan 
perundangan yang ada, maka pihak 
yang menerima informasi tersebut 
harus menjalankan hal berikut: (i) 
menjaga kerahasiaan informasi 
yang diterima, (ii) menggunakan 
informasi tersebut sesuai dengan 
tujuan penggunaan yang telah 
disepakati, kecuali pihak yang 

memberikan informasi tersebut 
menyetujui penggunaan di luar 
kesepakatan tersebut, (iii) tidak 
menggunakan informasi rahasia 
yang diterima sebagai alat bukti 
dalam proses penegakan hukum 
pidana, kecuali pihak yang meminta 
informasi telah menyampaikan 
maksud tersebut dan informasi 
rahasia tersebut disampaikan 
melalui jalur diplomatik atau jalur 
komunikasi lainnya yang sesuai 
dengan peraturan perundangan 
para pihak yang bertukar informasi, 
(iv) tidak mengungkapkan informasi 
rahasia tersebut kepada otoritas, 
entitas, atau orang lain yang 
tidak diberikan hak oleh pihak 
yang memberikan informasi, (v) 
mematuhi kondisi lainnya yang 
ditentukan oleh pihak yang 
memberikan informasi.

6. Kerja Sama Teknis dan Peningkatan 
Kapasitas

Negara anggota RCEP menyetujui 
pentingnya untuk bekerjasama baik 
secara bilateral maupun multilateral 
dalam menjalankan kegiatan 
bantuan teknis untuk meningkatkan 
kapasitas yang dibutuhkan dalam 
rangka penguatan hukum dan 
kebijakan persaingan usaha 
Negara anggotanya, dengan tetap 
mempertimbangkan ketersediaan 
sumber daya. Kegiatan bantuan 
teknis tersebut dapat berupa: 
(i) pertukaran pengalaman dan 
informasi yang tidak bersifat rahasia 
terkait hukum dan kebijakan 
persaingan usaha, (ii) pertukaran 
konsultan dan ahli hukum dan 
kebijakan persaingan usaha, (iii) 
pertukaran pegawai antar otoritas 
persaingan usaha, (iv) keikutsertaan 
pegawai otoritas persaingan usaha 
dalam program advokasi otoritas 
lainnya, (v) kegiatan lainnya yang 
disetujui para pihak.
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7. Perlindungan Konsumen

Bab Persaingan di dalam RCEP 
juga memuat isu perlindungan 
konsumen, dimana secara prinsip 
mengatur hal-hal sebagai berikut: 
(i) mengakui pentingnya hukum 
perlindungan konsumen dan 
kegiatan penegakan hukumnya, 
serta mengakui pentingnya 
kerja sama terkait dengan isu 
perlindungan konsumen untuk 
mencapai tujuan dari bab ini, 
(ii)  keharusan mengadopsi dan 
mempertahankan peraturan 
perundangan yang mengatur 
praktek perdagangan yang 
menyesatkan konsumen, atau 
penggunaan deskripsi yang palsu 
atau menyesatkan konsumen, 
(iii) mengakui pentingnya upaya 
untuk meningkatkan kesadaran 
dan akses atas consumer redress 
mechanism, (iv) kerja sama terkait 
isu perlindungan konsumen 
dapat dilaksanakan, selama sesuai 
dengan peraturan perundangan 
domestik yang berlaku dan dengan 
mempertimbangkan ketersediaan 
sumber daya. 

8. Konsultasi

Dalam rangka meningkatkan 
pemahaman para pihak atau untuk 
mendiskusikan hal-hal spesifik yang 
mungkin muncul dari implementasi 
bab ini, maka suatu pihak dapat 
meminta sesi konsultasi dengan 
pihak lainnya. Dalam hal ini, pihak 
yang meminta konsultasi harus 
mengindikasikan bagaimana 
hal yang spesifik tersebut 
mempengaruhi kepentingannya, 
termasuk kepentingan perdagangan 
dan investasi, dan pihak yang 
dimintakan konsultasi harus 
menanggapi permintaan tersebut 
dengan pertimbangan yang 
simpatik.

9. Pengecualian dari Mekanisme 
Penyelesaian Sengketa

Segala pengaturan yang disepakati 
di bawah Bab Persaingan RCEP 
tidak dapat disengketakan.

Peluang dan Manfaat dari Bab 
Persaingan RCEP
Berdasarkan penjelasan di atas, 
maka terdapat beberapa peluang 
dan manfaat yang ditimbulkan dari 
pengaturan isu persaingan usaha di 
dalam RCEP, yang berlaku tidak hanya 
secara individual bagi setiap Negara 
anggotanya, namun juga bagi rezim 
persaingan usaha regional di kawasan 
RCEP. Beberapa peluang dan manfaat 
tersebut antara lain:

1. Penguatan rezim persaingan usaha 
di Negara anggota RCEP, dimana 
RCEP mempersyaratkan setiap 
Negara anggotanya untuk memiliki 
rezim hukum persaingan usaha 
dan otoritas persaingan usaha yang 
independen, kompeten dan kredibel. 
Hal ini tentunya menjadi dorongan 
yang positif bagi pengembangan 
otoritas persaingan usaha ke 
arah yang lebih baik dan bagi 
implementasi hukum dan kebijakan 
persaingan usaha yang mereka 
jalankan.

2. Peningkatan kapasitas dalam hal 
penegakan hukum persaingan 
usaha dan implementasi 
kebijakan persaingan usaha, 
khususnya bagi Negara anggota 
yang baru atau belum memiliki 
otoritas persaingan usaha. Hal 
ini tentunya dapat membantu 
mempersempit jarak pengalaman 
dan pengetahuan antara Negara-
negara anggota ASEAN yang 
baru mengimplementasikan 
hukum dan kebijakan persaingan 
usahanya dengan Negara – Negara 
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anggota ASEAN dan mitra FTA yang 
implementasi hukum dan kebijakan 
persaingan usahanya sudah lebih 
maju.

3. Koordinasi penanganan kasus lintas 
batas yang melibatkan 2 atau lebih 
Negara anggota RCEP. Tentunya 
tidak dapat dipungkiri bahwa RCEP 
akan meningkatkan konsentrasi 
perdagangan lintas batas di 
kawasan, hal ini juga membawa 
potensi meningkatnya pelanggaran 
hukum persaingan usaha lintas 
batas yang dilakukan oleh pelaku 
usaha dari Negara anggota RCEP. 
Menyikapi hal ini, Bab Persaingan 
RCEP dipersenjatai dengan 
beberapa mekanisme yang dapat 
diambil Negara anggotanya dalam 
menangani kasus persaingan usaha 
lintas batas, seperti mekanisme 
pertukaran informasi baik yang 
tidak rahasia maupun yang bersifat 
rahasia, mekanisme notifikasi, dan 
mekanisme koordinasi kegiatan 
penegakan hukum persaingan 
usaha.

4. Penguatan rezim perlindungan 
konsumen, yang juga sangat 
penting peranannya dalam 
memastikan kesejahteraan 
konsumen di Negara anggota 
RCEP, khususnya bagi konsumen 
di Negara anggota ASEAN yang 
sebagian besar belum memahami 
betul akan hak-haknya sebagai 
konsumen dan mekanisme yang 
dapat mereka tempuh ketika hak 
tersebut diciderai oleh pelaku usaha. 

5. Mekanisme musyawarah dalam 
mengatasi hal-hal terkait 
isu persaingan usaha yang 
mempengaruhi kepentingan 
nasional para Negara anggotanya. 
Mekanisme ini tentunya lebih 
“bersahabat” dibandingkan dengan 
mekanisme penyelesaian sengketa 
melalui arbitrase internasional, 

dan Bab Persaingan RCEP 
mengadopsinya melalui mekanisme 
konsultasi untuk mendiskusikan 
isu-isu persaingan usaha yang 
mempengaruhi kepentingan 
nasional para Negara anggotanya, 
baik isu persaingan usaha yang 
bersifat cross-cutting dengan isu 
perdagangan maupun investasi.

Kesimpulan
Dari sekian banyak peluang dan 
manfaat yang ditawarkan RCEP melalui 
Bab Persaingan, tentunya peranan yang 
terpenting untuk mewujudkan peluang 
dan manfaat tersebut dalam kehidupan 
nyata adalah komitmen politis dan 
dukungan pemerintah dan wakil rakyat 
bagi otoritas persaingan usaha di 
negaranya. Segala peluang dan manfaat 
tersebut tidak akan dapat diwujudkan 
secara maksimal, apabila otoritas 
persaingan usaha tidak dipersenjatai 
dengan perangkat peraturan 
perundangan yang sesuai yang 
memungkinkan otoritas tersebut untuk 
menggali semua potensi yang ada, 
khususnya dalam penanganan kasus 
lintas batas yang melibatkan Negara 
anggota RCEP. Akan menjadi sebuah 
ironi nantinya ketika terdapat kasus 
persaingan lintas batas yang melibatkan 
pelaku usaha Indonesia dapat ditindak 
secara tegas dengan denda maksimal di 
Negara anggota RCEP, karena mereka 
memiliki otoritas persaingan usaha yang 
kewenangannya mumpuni, namun 
ketika terjadi kasus persaingan usaha 
lintas batas yang melibatkan pelaku 
usaha dari Negara anggota RCEP 
dan berdampak negatif pada pasar 
Indonesia, namun otoritas persaingan 
usaha kita tidak dapat menindaknya 
secara tegas karena kurang diberi “gigi 
yang tajam”. Semoga saja ironi tersebut 
tidak terjadi kedepannya.
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Viewing ICC’s Two 
Decades Paces 

Indonesian Competition Commission 
(ICC) was established as part of the 
mandate of the reform. There are surely 
plenty of narratives and achievements 

accompanying the speed of movement of this 
institution. What are the things that impede 
such achievements and challenges?

Chairman of ICC, Kurnia Toha, revealed that 
it is in fact somewhat difficult to meticulously 
look into such quite large changes within ICC, 
every commissioner implements the same 
rules, namely Law Number 5 Year 1999. Major 
changes, he continued, may only happen if 
this Law is amended in accordance with the 
internationally prevailing best practices.

He said take for example there is an 
extraterritorial authority as that possessed 
by competition authorities in other countries 
and perhaps many business actors overseas 
will be examined. He continued that the thing 
the commissioners of this period had done 
was maximizing several matters such as firstly 
so that the proceedings for examining and 
considering cases at ICC are fair in accordance 
with the principles of good procedural law, 
also known as the due process of law. 

Secondly, his side’s endeavours to be more 
open by intensely holding dialogues, both with 
the Government side and the business actor 
side. Dialogues, he said, open a room for more 
comprehensive understanding of fair business 
competition so as to establish and create 
preventive efforts as compared to having to do 
the enforcement. 

The dialogues with the Government are held 
by providing advices and considerations 
before issuing policies related to business 
competition. According to him, this measure 
through dialogue was quite successful. 
Plenty of Government policies, both made by 
Ministries and Regional Governments, are 
then in compliance with business competition 
principles following the holding of dialogues 
with ICC. 

Another thing that is done by ICC’s rank and 
file is to pay attention to the condition of the 
economy in Indonesia, including the condition 
of each industry in this country. For that 
purpose, ICC then established new structures, 
namely Directorate of Economy, Directorate 
of Partnership Advocacy, and Directorate 
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of Competition Policy which is expected to 
be capable of conducting comprehensive 
assessment. 

“There are 3 possibilities for every industry. The 
first possibility is that the industry has already 
run extremely well. It is already in accordance 
with the principles of fair business competition. 
The second possibility is that the possibility 
that business actors in this certain industry 
have a propensity to be not in accordance 
with the principles of fair competition. For 
example, there is a tendency for this market 
to move to duopoly, to monopoly, and to 
oligopoly. What was quite widely open, then 
turned to be market concentration. We expect 
that the Directorate of Economy may find this. 
Furthermore, if there are preliminary proofs 
that a merger may result in monopolistic 
practices and unfair business competition, 
then it may lead to a full examination. Here, 
such full examination surely takes somewhat 
long. Well, but the commissioners will directly 
get involved to supervise so as to be fast,” he 
explained.

Kurnia also added that ICC did not stop 
there, “our side also amended regulation 
regarding partnerships based on Law No. 
20 Year 2008 regarding Micro, Small, and 
Medium Enterprises (MSMEs). Previously, 
the commission merely played a dissemination 
role for the partnerships. However, our side 
currently are making a radical change by 
overseeing the partnerships between large-
scale companies and medium-scale companies, 
or and small-scale companies,” he said.

“So, these employees of ICC’s go to plantations 
located faraway in villages to see, to hear 
directly from the farmers if the core-plasma 
partnership relationship has run well or 
not. We also received a lot of reports from 
the public, other partnerships in the mid of 
the city, including partnerships in online 
transportation services which eventually 
became a case at ICC,” he added. 

Supports of All Parties

In a football match, in order to achieve the 
goal i.e. scoring as many goals as possible, a 

goal getter, alias a striker, must be supported 
by players on other lines ranging from a 
goalkeeper, defenders and midfielders. It is 
the collaboration under a certain scheme that 
serves as the key to the creation of a goal.

Similar to a football match, the creation of a 
conducive business competition climate for the 
business sector with ICC as the striker, must 
be supported by all parties ranging from the 
public and the Government. Kurnia deems that 
the supports of stakeholders are very strong. 
Take for example the community members 
participating in reporting alleged violations 
and they even staged demonstrations so 
that the commission immediately follows 
up the said alleged violations reported. The 
government, he continued, also continues 
asking for suggestions and considerations from 
ICC, but there are times when the commission 
itself takes the initiative to give suggestions 
and considerations to the Government. 

“Business actors give their supports as well. 
We often find it difficult to serve them, 
because they want to come directly, want 
to hold direct discussions, both through 
associations and business actors individually 
with ICC, regarding the business activities they 
conduct. The Parliament does support too. 
This Law 5/99 is the initiative of Commission 
VI and this Commission VI of the House of 
Representatives, has been very supportive 
of the progress of ICC’s programs so far,” he 
explained. 

Though the stakeholders give extraordinary 
supports, it does not mean that there are no 
obstacles hindering ICC’s activities to respond 
to the challenges of an era. Kurnia considers 
that the hindrance has its origin in the 
weaknesses of Law 5 Year 1999, such as, first, 
with regard to the unclear law of procedure 
because it was formulated very briefly, 
especially with regard to the authority of ICC 
in processing cases. 

ICC, he continued, has a difficulty in obtaining 
proofs quickly because it does not have the 
authority to search, to take items of proof, or 
to force business actors to submit instruments 
of proof. This institution may surely use the 
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power of the Police Force, but this is considered 
as not so efficient. 

The second obstacle is none but the status of 
employees. Both the Law and the Presidential 
Regulation state that the status of employees 
and organizational structure are provided for 
by virtue of a Commission Regulation. The 
problem, Kurnia explained, is that staffing 
arrangements for employees are subject to 
Regulation of the Minister for Administrative 
and Bureaucratic Reforms. Not only that, 
matters with regard to the financial rights, 
depend on the Ministry of Finance. Due to the 
unclear status, according to him, the treatment 
becomes not the same, either. 

“Our duty is tough. Since we conduct pre-
investigation, we conduct research, we 
enforcing the law, this means it is similar to that 
of the Police Force, Public Prosecutor’s Office, 
and Corruption Eradication Commission 
(KPK),” he explained.

Naturally, he said, with such a huge 
responsibility, the employees of ICC may 
earn obvious rights and obligations. Even if 
compared to other institutions, the authority 
of which is considered equal, their rights are 
still much better than that of the Commission. 
He made a comparison to the rights of the 
judges at the Constitutional Court as well as 
the Supreme Court. 

“We may not be regarded as the same as the 
Commissioners of other Commissions who do 
not adjudicate, do not examine. ICC has the 
duties to conduct pre-investigation, collect 
proofs, prosecute, and adjudicate. So, there 
are three authorities of law enforcement being 
in one institution. Several countries also put 
the same things into practice and even Japan 
used to practice the same as well. However, 
those foreign competition institutions that 
do not examine, do adjudicate, do have the 
authority to arrest people, yes, they do. They 
have the authority to search and even to detain 
people. They also may bug communications. 
He explained that they consider the violations 
of business competition law as a violation of 
criminal law”.

Kurnia said that fair business competition 
has become an international need. Therefore, 
according to him, Indonesia must have a 
quality law so as to be capable of stimulating 
business actors to enter competition by 
relying on efficiency and innovation which 
will automatically improve the quality of the 
Indonesian business actors so that they are 
prepared to compete internationally. 

“Our business actors should not only be good 
on their own turf, they must be capable of 
competing globally as well,” he said.

ICC, he continued, must develop itself so as 
to be capable of supporting business actors 
to become top-notch entities. The ways and 
the things we do to achieve it is by providing 
the best, fast, fair, and firm services in a non-
discriminatory fashion and on the basis of the 
spirit of professionalism.

The Commission, he added, must continue 
honing itself because so far it constitutes a 
reference for competition institutions in the 
Southeast Asia. This ICC along with all its 
organs of statutes was the first in terms of the 
establishment in the Southeast Asia nearly 
coincided with that of Thailand. However, 
Thailand does not enforce its Law in an active 
manner. Even so, Thailand itself has amended 
its business competition law, meanwhile 
Indonesia actively serves public reports and 
pre-investigates initiative cases. 

Therefore, we may say that ICC becomes the 
oldest in the ASEAN region and handles plenty 
of cases. Kurnia said surely ICC would later 
become a model, hence, many competition 
authorities in the ASEAN region learn in 
Indonesia. The Commission is frequently 
asked to assist other competition authorities 
in performing their duties. 

Learning from the Country of Queen 
Elizabeth; Seeing the Role of ICC in the 
Mid of the COVID19 Pandemic 

On the whole, ICC has enormously contributed 
to the economic development in Indonesia. 
But once the COVID19 pandemic hit, ICC has 
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been deemed as not yet maximally contributed 
to helping the business world. By perforce, 
we need to look elsewhere in order to learn 
how competition authorities act quickly and 
appropriately to strengthen the foundations of 
the business sector so as to be strong in facing 
the crisis. 

The global coronavirus pandemic has triggered 
economic crisis, as already predicted since the 
beginning of 2020. The crisis has caused the 
world gross domestic product (GDP) to slip 
4.9 percent this year and will result in a loss 
of US$12 trillion in the next two years, said 
the International Monetary Fund (IMF) in 
April. Worldwide business closures have led 
to the layoffs of hundreds of millions of people 
and Europe’s major economies have fallen by 
double digits in the worst crisis since the great 
economic depression that occurred nearly 100 
years ago, post-the First World War. 

The prospect of a post-pandemic recovery is 
still uncertain, given the unexpected spread of 
the virus, said the IMF in an updated World 
Economic Outlook report. The International 
Monetary Fund warns that the COVID19 
pandemic will have more negative impacts 
on the activities in the first half of 2020 and 
a recovery is projected to be slower than the 
previous estimate.

This crisis has called on solidarity and 
initiatives from all elements in a country so as 
to work hand in hand to prevent the economy 
from sinking deeper. To leave nothing undone, 
the competition authority also co-contributes 
to the handling of the crisis.

For this issue, we have to have a look at the 
UK. The Competition and Markets Authority 
(CMA) in that country launched a policy in 
March 2020 to help the government grant 
relaxation to business sectors affected by the 
pandemic for almost all business sectors have 
stopped their activities. 

In the beginning of 2020, when the pandemic 
began to spread there, economic activities 
began stopping, hence, disrupting the supply 
chain. The CMA then granted relaxation that 

companies competing in a market are allowed 
to cooperate with the aim of maintaining the 
supply so that people’s needs can be fulfilled.

“The point is that the competition authority 
establishes a COVID19 task force to handle 
several things, among other things, the 
goods whose prices are increasing, especially 
disinfectants and face masks, which became 
scarce at that time. So, the British competition 
authority was thinking about how the antitrust 
Law does not hinder cooperation among 
companies aimed at benefiting consumers,” 
said Professor of the Faculty of Economics 
and Business of University of Indonesia, Ine 
Minara S. Ruky. 

She continued that such cooperation in fact 
might not be conducted. However, due to the 
scarcity of goods, relaxation was put into effect. 
Even so, such relaxation must be understood 
and must not be used as a door to prohibited 
actions such as cartels. She said that business 
actors in such relaxation program may ask for 
the necessary information, such as the prices, 
because prices have something to do with 
goods delivery cooperation. In addition to that, 
business actors may also ask for information 
on the amount of stocks and the conditions of 
delivery. 

Not only that, cooperation may also be 
conducted by way of sharing facilities among 
competitors, for example warehouses. They 
may also make a joint purchase of certain 
goods. “So, there is a division of activities 
among companies. The activities are divided 
so as to create a synergy. They enter into an 
agreement to limit or expand the scale of the 
services provided by one or more providers. 
For example, a certain company is undergoing 
a difficulty, meanwhile other companies 
are having surpluses, so, in this regard, 
the production is given to other companies 
merely to overcome the difficulty posed by the 
pandemic. Matters other than the above are 
not allowed,” she explained. 

The authority, she said, provided clear 
guidelines on the forms of cooperation that 
are relaxed in detail so that the exchange of 
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information on costs and a joint price fixing 
price is not allowed. This means that companies 
proposed by business actors must have strong 
grounds, namely merely aimed at supporting 
the availability of goods for the public in the 
midst of the pandemic. The authority does 
not give any room at all for opportunistic 
behaviour to take profit in the midst of a crisis 
posed by the pandemic. 

“These guidelines and guidance are published 
on their website. We may say that cooperation 
does not eliminate competition and prices 
must be the same. They, the business actors, 
must set their own prices. However, even if the 
prices are the same, it happens because the 
goods are jointly supplied. The competitors 
may indeed supply to other competitors,” she 
said.

Companies applying for cooperation in the 
relaxation program will then receive a sort 
of guarantee document or it is also known as 
a comfort letter there, hence, it may not be 
questioned by anyone in the future. 

She added that this relaxation program 
is accessible to companies individually or 
applications may also be filed through certain 
industry associations during the pandemic, 
although it is not specifically mentioned. If the 
pandemic has passed, then cooperation in the 
relaxation program must be stopped and all 
business actors must revert to the regulation 
in effect prior to the pandemic, namely the 
Competition Act 1998.

If cooperation has been conducted by business 
actors, then the next duty of the authority 
is to conduct thorough supervision to avoid 
the occurrence of any behaviour in violation 
of the limitations in the guidelines prepared 
and launched. The authority opens a conduit 
for lodging complaints electronically so that 
the public may participate in overseeing this 
relaxation program to the broadest possible 
extent.

Ine said that based on such role, we may see 
that a competition supervisory agency gives 
comforts to the business world. Here, the 
authority acts not as a law enforcer but as a 
regulator. 

“Cooperation initiatives may come from 
business actors and are then communicated 
to the authority for further processes. All of 
the above may be materialized thanks to good 
communications among competition business 
actors,” she explained. 

Ine said if necessary, there exists reallocation 
of shares among business actors or we may 
say that there is a relaxation of the form of 
the acquisition and it is not deemed as an 
acquisition as intended in normal conditions. 
This is indeed badly needed to overcome the 
crisis. 

“Ailing companies may also be assisted by 
stronger companies by investing in shares. 
So, the purpose of such investment is merely 
to expedite the production process which is 
lacking in the ailing companies, needed to 
overcome the pandemic. The point is that the 
outputs are more numerous and efficient. This 
relaxation program will not come true without 
good collaborations with the Government as 
the party holding economic data,” she said.

In addition to the above, there is also 
coordination in the placement of staff or 
employees because of this crisis, there 
are companies the workers of which have 
contracted COVID so they may employ workers 
from other companies being their competitors.

She said Indonesia should follow the step 
taken by the UK which has been duplicated by 
the European competition authorities. Indeed, 
we say that the ICC is late for the pandemic 
in this country has been going on for several 
months, but, she said, better late than never. 

“ICC must communicate with the government 
on how to contribute in order to help business 
actors cope with their problems. For example, 
the time for merger transaction is extended,” 
she said.

The problem is ICC in Indonesia must also 
deal with the central Government and regional 
governments. Communications with these two 
government levels must have strategies so as 
to be harmonious. Do not let it happen that if 
understanding with the central government is 
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already reached, the regional governments on 
the contrary become an obstacle to the good 
intentions of the relaxation program. 

“The purpose of such cooperation is to 
increase the supply and production of goods 
and services needed in a quick and effective 
manner and it is open to all producers. The 
perspective must be viewed from business 
interests. The perspective should not be 
viewed from the law enforcement aspect. We 
have to understand business justification. So, 
stop being suspicious,” said she.

If relaxation program is put into effect, ICC 
may also follow the measures taken by Europe 
by making minutes of all meetings, stored 
them, and the copies thereof are distributed to 
the participants and the competition authority. 

“So, all will be open in nature. The exchange 
of confidential business information 
among competitors will be limited to what 
is absolutely necessary to achieve the 
previously set objectives. The commission 
will provide a controlled forum for business 
actors to exchange sensitive information. The 
commission will also provide inputs,” she 
concluded.

Relaxation and Economic Recovery

People say that the COVID19 pandemic is 
changing the economic order and institutions 
in line with the impacts it poses. Economic 
projections change. Indonesia has entered a 
recession in line with negative economic growth 
in the second half of 2020. The economic 
policy packages were issued by the government 
to overcome the existing economic downturn, 
to specifically maintain the purchasing power 
of the poor, support for micro, small and 
medium enterprises, tax relief, and other 
various facilities. President Jokowi then issued 
Law No. 2 Year 2020 regarding the Stipulation 
of Government Regulation in Lieu of Law 
Number 1 Year 2020, as well as Presidential 
Regulation Number 82 Year 2020 regarding 
the Committee for Handling the Corona 
Virus Disease 2019 (COVID19) and National 
Economic Recovery signed on July 20, 2020, 
to continually seek corrective actions so as to 

prevent the country from reaching a deeper 
recession threshold.

The world competition authorities and 
international organizations are not standing 
still. Various adjustment actions are taken to 
reduce the burdens of business actors and help 
them deal with the impacts of the pandemic. In 
general, they suggest the granting of relaxation 
of law enforcement and cessation of activities 
that require in person meetings (such as pre-
investigations, hearings, delivery of decisions, 
objections, and collection of fines) as well as the 
providing of opportunities for business actors 
in certain sectors (food, retail, health, or oil) 
to work together in coping with the disaster. 
The focus of the competition law enforcement 
is also further focused on the desk research 
and online monitoring of the sharp increase 
in the prices. Non-competitive aspects such 
as consumer protection and small enterprise 
partnerships have also received more special 
attention.

Competition authorities also took actions by 
way of accelerating the antitrust process and 
guidelines for collaboration among business 
actors in protecting their communities. 
For example, the needs for hospitals or 
medical device producers to cooperate in 
the production, distribution, or rendering 
of services. Notifications of mergers and 
acquisitions also receive leniency, both in terms 
of the delivery period and the delivery method. 
However, one most important thing, as all also 
consider so, is the role of the competition law 
and policy to remain as the priority in handling 
the pandemic.

ICC is not standing still, either. ICC took action 
by issuing Regulation of ICC No. 3 Year 2020 
regarding the Relaxation of Law Enforcement 
of Monopolistic Practices and Unfair Business 
Competition as well as Supervision of the 
Implementation of Partnerships in the Context 
of Supporting the National Economic Recovery 
Program (Commission Regulation No. 3 Year 
2020) on November 9, 2020. The relaxation 
is aimed at supporting the performance of 
the duties of the Committee for Handling 
COVID19 and National Economy Recovery. 
The objective of the regulation is to protect, 
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maintain, and improve the economic capacity 
of business actors in running their businesses.

There are several forms of relaxation granted 
by ICC, namely;

1. relaxation of law enforcement against 
the implementation of the procurement 
of goods and/or services that use the 
State Revenues and Expenditures or the 
Regional Revenues and Expenditures 
Budget; and

2. relaxation of law enforcement for planned 
agreements, activities and/or use of a 
dominant position aimed at handling the 
COVID19 and/or increasing the economic 
capacity of business actors in running 
their businesses. 

The two relaxations are granted if business 
actors meet various criteria as set by ICC. 
The relaxation of law enforcement for the 
procurement of goods and/or services 
is granted for the procurement aimed at 
fulfilling the medical needs and/or the 
provision of supporting facilities for handling 
the COVID19 (such as procurement of 
drugs, vaccines, construction of emergency 
hospitals, designation of hotels/buildings for 
independent isolations, or the procurement 
of other medical needs/supporting facilities 
for handling the COVID19); and in the context 
of the distribution of social assistance and the 
Government social networks to the public.

The relaxation of law enforcement for 
planned agreements, activities and/or use of a 
dominant position is granted by ICC following 
the filing of written applications to ICC by 
business actors. Based on such applications, 
ICC will analyse such planned agreements, 
activities and/or use of a dominant position 
and will issue a decision by no later than 14 
(fourteen) days as from the acceptance of 
the applications by ICC. The decision of ICC 
with regard to the said applications may take 

the form of the state of being permitted of 
the implementation of agreements, activities 
and/or the use of a dominant position; or the 
state of being permitted but under certain 
conditions; or even rejecting the written 
applications. However, if ICC has not made a 
decision within the above-mentioned period, 
then the applications of business actors are 
deemed as already approved by ICC.

In addition to the above, ICC also grants 
relaxation for two periods of business actors’ 
obligations, namely with regard to the 
obligation to submit notification of mergers 
and acquisitions and the obligation to 
submit responses to Written Warnings in the 
implementation of partnerships. 

Commission Regulation No. 3 Year 2020 
spells out that the relaxation granted to the 
transactions of mergers, consolidations, or 
acquisitions of shares and/or company assets, 
is in the form of the addition of the time for 
the calculation of notification obligation 
to 60 days following the legally coming 
into effect of the transactions. Prior to the 
granting of the relaxation, the deadline for 
the submission of the notification obligation 
is 30 days. Meanwhile, the relaxation granted 
to the supervision of the implementation of 
partnerships as intended in Law No. 80 Year 
2008 regarding Micro, Small, and Medium 
Enterprises, is in the form of the addition of 
the implementation time of each Written 
Warning to 30 days. Without the relaxation, 
the responses of business actors to each 
Written Warning of ICC is 14 days.

Such various relaxations are granted up to 
the revocation of the regulation or they are 
no longer needed. Through these various 
relaxation provisions, ICC hopes to be 
capable of granting ease for business actors 
during the period of the economic recovery 
from the impacts of the COVID19 pandemic 
with due observance of the existing business 
competition norms.
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