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Salam Redaksi
Salam Kompetisi!
Minyak goreng masih menjadi primadona komoditas pangan untuk
rakyat Indonesia. Masih sulit dicari keberadaannya, tapi tidak sulit
juga ditemukan. Ditemukan, namun harganya terus naik. Per 1
September 2021, KPPU sendiri resmi memulai kajian terkait minyak
goreng. Dan pada November-Desember di tahun yang sama,
KPPU menemukan penyebab kenaikan harga minyak goreng yang
disebabkan naiknya harga bahan baku. KPPU kemudian melakukan
penelitian lebih dalam guna mengetahui struktur pasar dalam
sektor minyak goreng.
Dari kajian yang dilakukan, KPPU melihat bahwa terdapat
konsentrasi pasar (CR4) sebesar 46,5% di pasar minyak goreng.
Artinya hampir setengah pasar, dikendalikan oleh empat produsen
minyak goreng (struktur oligopoli). Dan ya, terdapat ketimpangan
dalam kepemilikan lahan perkebunan sawit di Indonesia.
Jumlah pekebun rakyat mencapai 99,92% dari total pelaku
usaha perkebunan sawit, tetapi hanya menguasai 41,35% lahan.
Sementara jumlah perusahaan perkebunan swasta hanya 0,07%
dari total pelaku usaha perkebunan sawit, tetapi menguasai lahan
seluas 54,42%.
Sampai tulisan ini dibuat, minyak goreng masih masuk di
ranah penegakan hukum, berbagai penyelidikan dan penelitian
tambahan dengan memanggil sejumlah pelaku usaha sektor ini
terus dilakukan. Dan tidak dipungkiri, potensi persaingan usaha
tidak sehat di industri minyak goreng benar adanya. Mari bersama
menanti jawaban lebih lanjut dari proses ini.

PENANGGUNG JAWAB
Deswin Nur
PEMIMPIN REDAKSI
Intan Putri W
REDAKTUR PELAKSANA
Yoanita Margono
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Bicara
Persaingan
Gaung Hali
MONOPOLI SUDAH TERJADI
LARANGAN EKSPOR mengakibatkan turunnya harga TBS tpi tidak dibarengi
TUTUNnya harga MIGOR di pasaran...
HARGA dikendalikan oleh PENGUASA bukan SKEMA PASAR?
PERAN dan KETEGASAN Instansi terkait sangat dibutuhkan arag HARGA
KEEKONOMIAN DOMESTIK dapat terkendali.

Irwan Rahmadsyah Rambe Part II
Tuntaskan kasus kelangkaan minyak goreng!!!
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Bingkai
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Ketua KPPU Ukay Karyadi dalam Doorstop Kegiatan Konferensi
Pers Kelangkaan Minyak Goreng, Februari 2022.
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Empat Belas Ribu Lebih Petisi
Dukungan Masyarakat bagi KPPU
untuk Berantas Dugaan Kartel
Minyak Goreng
KPPU menerima petisi dukungan publik yang disampaikan oleh wadah daring
change.org dalam audiensi yang dilakukan di Kantor KPPU pada 26 April 2022, dan
diterima langsung oleh Wakil Ketua KPPU
Guntur S. Saragih. Petisi disampaikan oleh
Ketua YLKI Tulus Abadi, Perwakilan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Ferri
Stya Budi, Perwakilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tamimah Ashillah, dan
Egi Primayogha, serta Perwakilan Change.
org Lendra Persada. KPPU menerima lebih
dari empat belas ribu petisi online berupa
dukungan masyarakat agar segera mengusut sampai tuntas dugaan kartel minyak
goreng.
Petisi yang diinisiasi oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sejak tanggal
5 Februari 2022 tersebut meminta KPPU
menginvestigasi dugaan kartel minyak
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goreng, dan juga meminta KPPU dan pemerintah tegas dalam memberikan sanksi
hukum (baik perdata, pidana, dan administrasi) atas pelanggaran. Diharapkan KPPU
dapat bersinergi dengan instansi terkait
dalam mengoptimalisasi penegakan hukum yang dilakukan. KPPU menyampaikan
bahwa proses penyelidikan telah dimulai sejak tanggal 30 Maret 2022 dan telah
melayangkan panggilan kepada berbagai
pihak yang berkaitan dengan dugaan persaingan usaha tidak sehat di produksi dan
pemasaran minyak goreng. Pihak-pihak
tersebut meliputi produsen, perusahaan
pengemasan, distributor, dua asosiasi, pemerintah, dan lembaga konsumen. KPPU
harus memegang minimal dua alat bukti
untuk dapat melanjutkan proses penegakan hukum ke tahap persidangan. Saat ini,
KPPU telah mengantongi satu alat bukti
dan akan menempuh berbagai cara un-

Portal

tuk mendapatkan minimal satu alat bukti
tambahan agar kasus tersebut segera bisa
disidangkan.
Semangat dari Change.org sudah sejalan
dengan KPPU yang mengharapkan subjek dari pemberian sanksi adalah pelaku
usaha dan korporasi. Diharapkan sinergi
ini tetap terjalin ke depannya. Penyerahan

petisi dukungan terhadap KPPU ini sangat penting dalam memberikan semangat
bagi lembaga dalam menangani kasus
tersebut dalam proses penegakan hukum
yang lebih optimal. KPPU secara moral
siap untuk menerima dukungan maupun
kritikan dari berbagai pihak untuk kebaikan perekonomian Indonesia.

Pengawasan Kemitraan UMKM KPPU
Kembali Berikan Hasil Positif
Pelaksanaan
tugas
KPPU
dalam
pengawasan kemitraan antara usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
dengan usaha besar kembali menunjukkan
hasil positif, khususnya di sektor
peternakan. Hal ini ditunjukkan dengan
dengan adanya perubahan perilaku
PT Anjawani Mitra Madani (PT AMM),
perusahaan yang bergerak dalam bidang
peternakan ayam broiler di Kabupaten
Bandung Barat, dalam pelaksanaan
kemitraan pola inti plasma yang
dilakukannya dengan peternak plasma.
Perbaikan ini memberikan manfaat bagi
176 peternak plasma aktif yang berada di
wilayah tersebut.
KPPU memiliki kewenangan dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
untuk mengawasi pelaksanaan kemitraan
dan melakukan penegakan hukum atas
upaya menguasai dan memiliki yang
dilakukan oleh pelaku usaha besar
atau menengah kepada mitra UMKM.
Sesuai dengan kewenangan tersebut,
KPPU melakukan penelitian inisiatif atas
kemitraan pola inti plasma yang dilakukan

oleh PT AMM sejak tahun 2021. PT AMM
merupakan salah satu perusahaan
peternakan ayam broiler di Kabupaten
Bandung Barat dengan cabang di 11
(sebelas) Kota/ Kabupaten di Provinsi Jawa
Barat.
Dalam
penelitian
inisiatif
KPPU,
ditemukan bahwa PT AMM diduga
melakukan pelanggaran terhadap Pasal
35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 sehingga proses tersebut
dilanjutkan sebagai Perkara Kemitraan
Nomor 6/KPPU-K/2021 tentang Dugaan
Pelanggaran Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20
Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan
Ayam Broiler oleh PT Anjawani Mitra
Madani di Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan
penanganan
perkara,
ditemukan adanya penguasaan yang
dilakukan oleh PT AMM terhadap kegiatan
usaha yang dijalankan peternak plasma.
Upaya menguasai tersebut dilakukan
dalam bentuk pengalihan risiko kepada
peternak plasma, penetapan harga tunggal
pada sapronak, dokumen perjanjian
kemitraan yang tidak transparan, dan
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pencatatan rekapitulasi utang dari
kerugian peternak plasma yang tidak
transparan. Hal tersebut memberatkan
peternak yang bermitra dengan PT AMM.
Kemitraan yang terjalin antara PT AMM
dengan peternak plasma tersebut dinilai
tidak memenuhi prinsip-prinsip kemitraan
sebagaimana
diamanatkan
dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM).
Sebagai bagian proses penegakan
hukum kemitraan, KPPU memberikan
berbagai perintah perbaikan melalui
Surat Peringatan Tertulis kepada PT AMM.
Perintah perbaikan tersebut dipatuhi
oleh PT AMM dengan merevisi klausul-

klausul dalam perjanjian kemitraan yaitu
penghapusan sanksi yang memberatkan,
perbaikan klausula perjanjian, serta
perbaikan pelaksanaan kemitraan di
lapangan terhadap peternak plasma
sesuai isi perintah perbaikan. PT AMM
juga melaksanakan perintah KPPU untuk
berkoordinasi dengan instansi terkait,
dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan
dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
Perubahan perilaku dari PT AMM
tentunya membawa dampak positif
bagi para peternak plasma, yang saat ini
jumlahnya mencapai 176 peternak aktif.
Saat ini peternak plasma telah menikmati
manfaat dari perbaikan kemitraannya,
yakni kualitas sapronak yang lebih baik
untuk meningkatkan produktivitasnya.
Bahkan saat ini terdapat peternak yang
produksinya mencapai 78 ton dalam satu
kali panen untuk satu kandang. Peternak
plasma juga lebih memahami hak dan
kewajiban masing-masing, sehingga dapat
mengoptimalkan manfaat dari hubungan
kemitraan
tersebut.
Kedepannya
diharapkan PT AMM dapat terus bermitra
dengan peternak plasma dan melakukan
transfer knowledge dalam kemitraan
tersebut sehingga para peternak plasma
dapat bertumbuh menjadi pelaku usaha
UMKM yang naik kelas.
Perubahan perilaku oleh pelaku usaha ini
menunjukkan adanya peningkatan kinerja
KPPU dalam pengawasan kemitraan,
serta mulai memberikan dampak positif
atau
manfaat
kepada
masyarakat.
Dampak positif khususnya bagi pelaku
UMKM diantaranya adalah mulai dari
penanganan perkara pada pola kemitraan
intiplasma perkebunan kelapa sawit yang
menghasilkan perbaikan dan peningkatan
pengelolaan
kebun
plasma
seluas
23.566,98 hektar pada sektor perkebunan
sawit, sampai pada peningkatan hasil
panen dan pendapatan plasma. Manfaat
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ini dirasakan oleh 11.437 Kepala Keluarga
atau sekitar 45.748 jiwa penduduk.
Terdapat juga penanganan perkara yang
berdampak pada petani plasma yang
memperoleh pengembalian lahan kebun
dari perusahaan inti seluas 492,01 hektar
yang tersebar di beberapa provinsi seperti
Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan
Kalimantan Timur. Dampak positif yang
sama juga terjadi di penanganan perkara
di sektor konstruksi pada kemitraan pola
subkontraktor, dengan adanya pelunasan
keterlambatan pembayaran pekerjaaan
dari kontraktor utama kepada sub
kontraktor senilai Rp9.189.505.575.
Tak jauh berbeda di kemitraan pola bagi
hasil sektor transportasi daring, manfaat
nyata yang dirasakan mitra adalah
terbukanya akses untuk menyetarakan
hak-hak mitra dan kesempatan pengajuan

banding. Perbaikan tersebut dinikmati oleh
jutaan pengemudi mitra penyedia layanan
transportasi daring di tempat Mitra
pengemudi transportasi daring beroperasi.
Pengemudi yang telah putus mitra juga
memperoleh kembali sisa saldonya. Saat
ini lebih dari 4.000 pengemudi telah
menerima pengembalian sisa saldo senilai
lebih dari Rp500 juta.
Pelaksanaan tugas baru KPPU tersebut
secara perlahan mulai meningkat. Tahun
lalu KPPU menangani 15 (lima belas)
kasus pelaksanaan kemitraan. Sebagian
besar (13 kasus) berasal dari laporan
yang disampaikan masyarakat, sementara
sisanya (2 kasus) berasal dari inisiatif KPPU.
Ke depan, KPPU akan selalu meningkatkan
sumber dayanya atas tugas tersebut guna
secara kontinu memberikan manfaat
terbesar bagi UMKM Indonesia.

KPPU Cabut Aturan Relaksasi
Penegakan Hukum
KPPU
mencabut
aturan
relaksasi
penegakan hukum persaingan dan
pengawasan
pelaksanaan
kemitraan
usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM)
yang
dituangkan
dalam
Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2022
tentang Pencabutan Peraturan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha Nomor 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. Pencabutan dilakukan dengan

mempertimbangkan bahwa kegiatan
usaha sudah dapat beradaptasi dengan
kondisi pandemi Corona Virus Disease
(COVID-19) melalui penerapan kebiasaan
baru, sehingga dinilai tidak diperlukan
relaksasi atas penegakan hukum di KPPU.
Untuk diketahui, KPPU memberikan
relaksasi
atas
penegakan
hukum
persaingan dan pengawasan pelaksanaan
kemitraan UMKM melalui Peraturan
KPPU No. 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi
Penegakan Hukum Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta
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Pengawasan
Pelaksanaan
Kemitraan
dalam Rangka Mendukung Program
Pemulihan Nasional yang dikeluarkan
pada 9 November 2020. Relaksasi diberikan
untuk melindungi, mempertahankan,
dan meningkatkan kemampuan ekonomi
pelaku
usaha
dalam
menjalankan
usahanya.
Relaksasi tersebut terdiri dari relaksasi
penegakan hukum terhadap pelaksanaan
pengadaan barang dan/atau jasa dengan
menggunakan Anggaran Pendapatan
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah; dan relaksasi penegakan
hukum atas rencana perjanjian, kegiatan
dan/atau mengunakan posisi dominan
yang bertujuan untuk penanganan
COVID-19
dan/atau
meningkatkan
kemampuan ekonomi pelaku usaha
dalam menjalankan usahanya. Relaksasi
juga diberikan atas 2 (dua) jangka waktu
kewajiban pelaku usaha, yakni terkait
kewajiban penyampaian notifikasi merger
dan akuisisi, dan kewajiban penyampaian
tanggapan atas Peringatan Tertulis
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dalam pelaksanaan kemitraan. Dalam
aturan tersebut, pelaku usaha diberikan
penambahan
waktu
perhitungan
kewajiban notifikasi transaksi merger
dan akuisisi menjadi 60 (enam puluh)
hari setelah transaksi efektif secara
yuridis. Serta relaksasi penambahan
waktu pelaksanaan Peringatan Tertulis
atas dugaan pelanggaran pengawasan
kemitraan UMKM menjadi 30 (tiga puluh)
hari.
Dengan adanya pencabutan aturan
relaksasi tersebut, maka KPPU kembali
mengawasi seluruh jenis pengadaan
barang/jasa dan pelaku usaha tidak lagi
diperkenankan mengajukan relaksasi atas
rencana perjanjian, kegiatan dan/atau
penggunaan posisi dominannya. Tenggat
waktu penyampaian kewajiban notifikasi
juga kembali menjadi 30 (tiga puluh) hari,
dan tenggat waktu pemberian tanggapan
pelaku usaha atas Peringatan Tertulis
kembali menjadi 14 (empat belas) hari.
Pencabutan aturan tersebut diberlakukan
efektif mulai 1 Mei 2022.

Portal

Dalam 23 Tahun Implementasi
Persaingan Usaha Sehat Belum
Menjadi Arus Utama dalam
Perumusan Kebijakan
Masih terdapat berbagai kebijakan
pemerintah, baik di pusat maupun daerah
yang belum sejalan dengan prinsip-prinsip
persaingan usaha yang sehat meskipun
pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU
5/1999) telah berjalan selama 23 tahun. Hal
ini menggambarkan bahwa persaingan
usaha yang sehat belum menjadi arus

utama dalam perumusan kebijakan.
Penjelasan ini disampaikan Ketua KPPU,
Ukay Karyadi, dalam pidatonya pada
kegiatan Selebrasi 23 Tahun UU 5/1999:
“Menuju Hari Persaingan Usaha Nasional”
yang dilaksanakan secara hybrid di Kantor
KPPU Jakarta pada 16 Maret 2022.
Ketua KPPU menjelaskan bahwa UU 5/1999
sudah 23 tahun hadir di negeri ini, tetapi
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faktor kesenjangan masih ada sebagai akibat
adanya elemen-elemen ketidaksempurnaan
pasar, seperti para pelaku usaha besar
yang
memiliki
market
power
yang
menyalahgunakan
posisi
dominannya.
Akibatnya pelaku usaha pesaing dari kalangan
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
sulit untuk berkembang. Dalam situasi ini,
pertumbuhan ekonomi akan lebih dinikmati
kelompok usaha besar ketimbang UMKM.
Dari berbagai data yang ada, situasi ini
belum banyak mengalami perubahan. Untuk
itu keberadaan hukum persaingan usaha
dan kebijakan persaingan usaha menjadi
urgent, karena dapat mencegah penguasaan
ekonomi pada kelompok tertentu.
KPPU adalah pengawal dan pengawas
keadilan sosial (the guardian of social
justice) dalam membangun perekonomian,
khususnya mengawal persaingan usaha sehat
dan pengawasan pelaksanaan kemitraan
sebagaimana diamanatkan UU No.20 Tahun
2008 tentang UMKM. Namun sulit bagi KPPU
apabila tidak didukung oleh para pemangku
kepentingan, khususnya dalam hal penguatan
kelembagaan KPPU. Keberadaan Sekretariat
KPPU masih diwarnai oleh status pegawai
yang belum juga diakui sebagai Aparatur Sipil
Negara (ASN). Padahal, mulai tahun depan
pemerintah hanya mengakui ASN, yaitu
ASN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil
(PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kontrak (PPPK). Sehingga nasib
lebih dari 400 pegawai KPPU dapat ditebak
tahun depan, jika tidak ada political will dari
pemerintah, tegas Ketua KPPU.
Pada sisi anggaran, KPPU mengalami
penurunan alokasi anggaran sejak lima
tahun terakhir. Padahal pengawasan KPPU
dilakukan atas semua sektor usaha dan
wilayah, termasuk sektor ekonomi digital yang
memiliki karakteristik berbeda dibanding
sektor konvensional. Namun demikian, KPPU
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tetap berupaya menjalankannya tugas
dan fungsinya dan menunjukkan kinerja
yang positif.
Untuk lebih menumbuhkan budaya
persaingan usaha sehat di seluruh
pemangku kepentingan, Ketua KPPU akan
mengusulkan kepada Presiden RI agar
menjadikan tanggal penandatanganan UU
5/1999, yakni tanggal 5 Maret, ditetapkan
sebagai Hari Persaingan Usaha Nasional.
Keberadaan budaya persaingan dinilai
penting oleh berbagai kalangan. Syamsul
Maarif, Hakim Agung di Mahkamah
Agung RI menjelaskan bahwa adanya
Hari Persaingan Usaha Nasional akan
memberikan dampak positif dan bisa
menjadi momentum untuk mengangkat
isu-isu persaingan usaha. Sementara
Franciscus Welirang, Direktur PT.Indofood
Sukses Makmur Tbk, menyebut bahwa
budaya
persaingan
sehat
adalah
sebuah tantangan. Dibutuhkan proses
yang konsisten agar budaya tersebut
berjalan. Mantan Komisioner KPPU yang
menjadi bagian dari Pemerintah dalam
penyusunan UU 5/1999, Kurnia Sya’ranie,
sependapat bahwa budaya persaingan
memang harus dibangun, namun tidak
semudah membalikkan telapak tangan.
Untuk itu, KPPU mendorong seluruh
elemen masyarakat agar mendukung
terbentuknya budaya persaingan sehat
di Indonesia, salah satunya melalui hari
penting nasional tersebut.

TIMELINE PENGAWASAN
MINYAK GORENG DI KPPU

September - Desember
2021

Desember - Januari
2021

27 Januari 2022

Kajian minyak goreng dimulai dan KPPU
menemukan penyebab kenaikan harga karena
kenaikan harga bahan baku.
Dilakukan penelitian untuk mengetahui
struktur pasar dalam sektor minyak goreng.

Penelitian menunjukkan struktur pasar
oligopoli >50% pasar dikuasai oleh 4
perusahaan besar yang terintegrasi dari
hulu ke hilir. Dibandingkan harga minyak
goreng dan CPO, terlihat ada disparitas.

Mulai dilakukan kegiatan
pra-penyelidikan (Penelitian
Perkara Inisiatif)

Maret 2022

Pengiriman Surat Saran dan
Pertimbangan kepada Pemerintah
dan Presiden

30 Maret 2022

Proses Penyelidikan resmi dimulai

Maret 2022

6-18 April 2022

20 Juli 2022

KPPU meyampaikan
saran/pertimbangan ke Presiden untuk
membenahi industri minyak goreng

KPPU mulai memanggil para
pihak terkait

Kasus masuk proses pemberkasan
dengan 2 jenis alat bukti telah
ditemukan.
KOMPETISI EDISI I. 2022
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Utama

Mencari Jawaban
Mahalnya Harga

polemik naiknya harga minyak goreng
perlu menjadi perhatian semua pihak
mulai dari pemerintah, swasta dan tidak
terkecuali oleh otoritas persaingan usaha
yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU).

Hulu ke Hilir Permasalahan Minyak
Goreng
Minyak goreng merupakan salah satu
barang kebutuhan pokok masyarakat.
Hal ini tercantum dalam Peraturan
Presiden (Pepres) nomor 59 tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang
Penetapan dan Penyimpanan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Tercatat, minyak goreng merupakan
salah satu jenis barang kebutuhan pokok
hasil industri. Oleh karena itu, munculnya
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Bagaimana pelaksanaan pengawasan
minyak goreng oleh KPPU? Belum
lama ini Tim Redaksi berkesempatan
untuk berbincang dengan Direktur
Ekonomi Mulyawan Ranamanggala. Dia
menceritakan, awal Direktorat Ekonomi
melakukan kajian terkait minyak goreng
yang dilakukan sekitar November 2021.
Hal ini karena saat itu KPPU mulai
mendeteksi adanya lonjakan harga minyak
goreng. Semula, rata – rata harga minyak
goreng sekitar Rp13.000 per liter naik
menjadi sekitar Rp15.000 per liter. Setelah
mendapat fakta tersebut, Direktorat
Ekonomi melaporkan ke Komisioner
Pengarah yakni Komisioner Ukay Karyadi
dan Komisioner Yudi Hidayat. “Waktu
itu untuk mencari struktur pasar minyak
goreng, kemudian bagaimana pergerakan
harga minyak goreng bila dibandingkan
dengan harga CPO, itu kalau ngga salah di
bulan November,” kata Mulyawan.
Dari hasil kajian tersebut, KPPU melihat
bahwa
terdapat
konsentrasi
pasar
(CR4) sebesar 46,5% di pasar minyak

Utama

goreng. Artinya hampir setengah pasar,
dikendalikan oleh empat produsen minyak
goreng (struktur oligopoli). Pelaku usaha
terbesar dalam industri minyak goreng
juga merupakan pelaku usaha terintegrasi
dari perkebunan kelapa sawit, pengolahan
CPO hingga produsen minyak goreng.
Jika dilihat lebih mendalam, terdapat
ketimpangan dalam kepemilikan lahan
perkebunan sawit di Indonesia. Hal ini
dapat dilihat dari hasil penelitian yang
dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan
Pengembangan Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/BPN pada tahun 2019
yang menunjukan bahwa Indeks Gini
ketimpangan tanah HGU berdasarkan
analisis gini rasio adalah sebesar 0.77.
Angka ini termasuk dalam kriteria
ketimpangan distribusi pemilikan tanah
yang tinggi. Selain itu dari data BPS dan
Kementerian
Pertanian
(Kementan)
tahun 2019 yang diolah, dapat dilihat
ketimpangan
penguasaan
lahan
perkebunan sawit di antara pelaku usaha
perkebunan. Jumlah pekebun rakyat
mencapai 99,92% dari total pelaku usaha
perkebunan sawit, tetapi hanya menguasai
41,35% lahan.
Sementara
jumlah
perusahaan
perkebunan swasta hanya 0,07% dari total
pelaku usaha perkebunan sawit, tetapi
menguasai lahan seluas 54,42%. Angka
ini masih di atas jumlah Perusahaan
Perkebunan Negara yang berjumlah
0,01% dari total pelaku usaha perkebunan
sawit, dengan penguasaan lahan sebesar
4,23%. Kemudian data BPS dan Kementan
yang
diolah
juga
memperlihatkan
perkebunan swasta memiliki penguasaan
lahan yang lebih besar dengan rata-rata
luas lahan 4.247 hektar. Dengan melihat
data tersebut, maka dapat diperkirakan
kepemilikan lahan oleh sekelompok
pelaku usaha akan menghasilkan angka
ketimpangan yang lebih tinggi.

Ketua KPPU Ukay Karyadi mengatakan,
sampai kapan pun industri minyak goreng
tidak akan berubah apabila industri
di hulunya tidak dilakukan penataan.
“Sebagai produsen terbesar sawit di
dunia, seharusnya Indonesia bisa menjadi
penentu harga pasar CPO di dunia.
Harga minyak goreng naik karena harga
internasional tinggi tidak bisa menjadi
alasan yang diterima,” ucap Ketua KPPU.
Sikap dan Upaya KPPU Sejak Januari –
April 2022
Setelah dilakukan kajian tersebut, KPPU
mempublikasikan hasil kajian mengenai
permasalahan minyak goreng pada 20
Januari 2022. Hasil kajian di antaranya
menemukan bahwa kenaikan harga
minyak goreng di berbagai wilayah
sejalan dengan kenaikan permintaan dan
naiknya harga CPO saat itu. Kenaikan
tersebut dikarenakan tumbuhnya industri
biodiesel, turunnya pajak ekspor di India,
dan naiknya permintaan dari luar negeri
akibat kenaikan akibat kebutuhan akan
bahan bakar.
Posisi CPO sebagai komoditas global juga
menyebabkan produsen minyak goreng
sulit bersaing dengan pasar ekspor dalam
hal mendapatkan bahan baku meskipun
produsen minyak goreng masih satu
kelompok usaha dengan pelaku usaha
eksportir CPO. Kemudian, pada 4 Februari
2022, KPPU mulai memanggil para pihak
terkait, khususnya produsen minyak
goreng. Hal itu dilakukan guna meminta
keterangan dan mencari alat bukti terkait
dugaan persaingan usaha tidak sehat di
sektor minyak goreng. Pemanggilan ini
merupakan tindak lanjut temuan kajian
KPPU atas permasalahan lonjakan harga
minyak goreng. “Saran pertimbangan
kepada Pemerintah, kita mengirimkan
surat kepada presiden sudah kami lakukan
di bulan Maret 2022,” ucap Mulyawan.
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Utama

Selanjutnya, pada minggu pertama
penyelidikan (6-8 April 2022), KPPU
telah memanggil 9 (sembilan) pihak.
Penyelidikan dilakukan dengan agenda
permintaan keterangan para terlapor,
saksi, dan ahli serta pemintaan surat
dan atau dokumen yang dibutuhkan.
KPPU meminta para pihak dalam proses
penyelidikan untuk kooperatif dalam
memenuhi panggilan guna memperlancar
proses penegakan hukum, sehingga
dapat diselesaikan dan tidak memerlukan
perpanjangan masa penyelidikan.
Disebutkan dalam pasal 41 UU Nomor
5 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang
menolak diperiksa, menolak memberikan
informasi
yang
diperlukan
dalam
penyelidikan dan atau pemeriksaan,
atau menghambat proses penyelidikan
dan atau pemeriksaan. Jika melanggar,
perbuatan tersebut dapat diserahkan
kepada
penyidik
untuk
dilakukan
penyidikan.
Kebijakan Ekspor CPO dan Larangan
Ekspor CPO
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi
melarang ekspor minyak sawit mentah
atau crude palm oil (CPO) dan produk
turunannya pada 28 April 2022. Pelarangan
ekspor
tersebut
dilakukan
untuk
mengatasi kelangkaan minyak goreng
di pasaran. “Saya sebagai Presiden tak
mungkin membiarkan itu terjadi. Sudah
empat bulan kelangkaan berlangsung
dan pemerintah sudah mengupayakan
berbagai kebijakan namun belum efektif.
Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan
untuk melarang ekspor bahan baku
minyak goreng dan dan minyak goreng
ke luar negeri. Larangan itu berlaku untuk
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ekspor dari seluruh wilayah Indonesia
termasuk dari kawasan berikat,” ucap
Jokowi, Rabu (27/4).
Pasca
pelarangan
tersebut,
KPPU
melakukan pemantauan harga minyak
goreng. Hasil pemantauan KPPU untuk
harga minyak goreng sebelum adanya
kebijakan larangan ekspor CPO ada dalam
posisi yang stabil. Setelah Pemerintah
mencabut larangan ekspor, minyak
goreng curah mengalami penurunan
harga sementara minyak goreng kemasan
mengalami kenaikan.
Meskipun harga di pasar masih belum
sesuai dengan harga eceran tertinggi yang
ditentukan Pemerintah. Posisi disparitas
harga minyak goreng curah dan kemasan
juga semakin melebar setelah pencabutan
ekspor.
Kesimpulan tersebut didukung oleh temuan
para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) KPPU.
Secara umum hasil temuan menyimpulkan
bahwa harga minyak goreng di daerah
sudah mengalami penurunan setelah
dicabutnya kebijakan larangan ekspor CPO,
khususnya pada minyak goreng curah.
Namun harga tersebut masih di atas Harga
Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan.
Kebijakan Domestic Market Obligation
(DMO) dan Domestic Price Obligation
(DPO) merupakan langkah yang telah
diperhitungkan
oleh
Kementerian
Perdagangan agar pasokan bahan baku
minyak goreng dalam negeri tercukupi.
“Data yang kita miliki saat ini kebutuhan
CPO kita itu mungkin sekitar 30% sampai
50% dari total produksi CPO dan memang
sebagian besar CPO kita perlu diserap
pasar luar negeri,” terang Mulyawan lagi.

Mulyawan Ranamanggala
Direktur Ekonomi KPPU

Perspektif

Minyak Goreng Masuk Penelitian di KPPU
Permasalahan minyak goreng yang berdampak
besar pada masyarakat membuat KPPU
memutuskan untuk melakukan penelitian
terkait minyak goreng. Penelitian dilaksanakan
dan dilatarbelakangi oleh adanya lonjakan
harga minyak goreng hingga mencapai Rp
20.000 per liter dari bulan Oktober 2021 dan
adanya dugaan kartel dalam kenaikan harga
minyak goreng.
Penelitian yang dilakukan KPPU difokuskan
pada dua sisi, yakni apakah kenaikan ini
disebabkan adanya kebijakan Pemerintah
atau terdapat perilaku anti persaingan oleh
pelaku usaha. Salah satu hal yang dilakukan
dalam penelitian yang dilakukan KPPU adalah
membandingkan antara harga minyak goreng
dengan harga CPO. Sebab kenaikan harga
minyak goreng dipengaruhi oleh harga CPO.
“Kita tanya kepada asosiasi pengusaha minyak
goreng, mereka menyebutkan kalau tidak salah
70% bahan baku minyak goreng dari CPO,
begitu harga CPO naik, harga minyak goreng
mereka naik,” ucap Mulyawan.
Dirinya melanjutkan, KPPU membuat data
perbandingan harga minyak goreng selama
dua tahun sejak 2019 hingga 2021. Berdasarkan
data perbandingan tersebut, KPPU melihat
adanya disparitas harga. “Jadi harga minyak
goreng cenderung stabil naiknya, biasanya di
hari hari raya tertentu mengalami kenaikan
karena adanya permintaan. Tapi harga CPO
nya fluktuatif, bahkan kadang bisa turun, bisa
naik,” katanya.

Minyak Goreng Masuk ke Penegakan Hukum
KPPU melihat ada sinyal kartel karena
kenaikan harga dilakukan bersama-sama,
meskipun memiliki sumber bahan baku yang
berbeda. Adanya integrasi vertikal, struktur

pasar oligopoli, dan tingkat konsentrasi pasar
yang sudah pada posisi 50%, menjadi sinyal
bagi KPPU untuk mengalihkan kajian ke proses
investigasi per 27 Januari 2022.
Berdasarkan berbagai temuan tersebut, Komisi
memutuskan dalam Rapat Komisi hari Rabu
26 Januari 2022 bahwa permasalahan minyak
goreng dilanjutkan ke ranah penegakan hukum
di KPPU. Dalam proses penegakan hukum,
fokus awal akan diberikan pada pendalaman
berbagai bentuk perilaku yang berpotensi
melanggar pasal-pasal tertentu di UndangUndang.
Berbagai
fakta
kelangkaan,
potensi
penimbunan atau sinyal-sinyal harga atau
perilaku di pasar akan menjadi bagian dari
pendalaman. Serta turut mengidentifikasi
potensi terlapor dalam permasalahan tersebut.
KPPU mendalami adanya dugaan pelanggaran
pasal 5 (penetapan harga), pasal 11 (kartel),
dan pasal 19 huruf c (penguasaan pasar
melalui pembatasan peredaran barang/jasa)
UU nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat.
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh
KPPU, pergerakan harga CPO dengan harga
minyak goreng tidak sejalan. Padahal, jika
mengutip keterangan awal produsen minyak
goreng bahwa komponen biaya terbesar
minyak goreng adalah CPO. “Berarti kan
harusnya ketika CPO turun, harusnya minyak
goreng juga turun. Karena dua temuan inilah
kita laporkan ke komisi pengarah kami
cukuplah menjadi alat bukti tidak langsung
bahwa telah terjadi persaingan usaha tidak
sehat di industri minyak goreng sehingga perlu
dinaikkan ke dalam proses penegakan hukum,”
jelas Mulyawan.
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KPPU Jatuhkan Sanksi Rp 6 Miliar
kepada KL-Kepong Plantation
Holdings Sdn. Bhd.

KPPU melalui Majelis Komisi Guntur
Syahputra Saragih, sebagai Ketua Majelis
Komisi, serta Ukay Karyadi dan M. Afif
Hasbullah sebagai Anggota Majelis, telah
selesai melakukan pemeriksaan terhadap
Perkara Nomor 08/KPPU-M/2021 pada 24
Februari 2022 melalui sidang pembacaan
putusan di Kantor Pusat KPPU di Jakarta.
Terlapor pada perkara ini sendiri yakni
KL – Kepong Plantation Holdings Sdn.
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Bhd., yang mengambil alih saham PT
Perindustrian Sawit Synergi dan PT Bumi
Makmur Sejahtera Jaya.
Sidang pembacaan putusan kali ini
menetapkan KL – Kepong Plantation
Holdings Sdn. Bhd. melanggar Pasal 29
UU No. 5/1999 jo. Pasal 5 PP No. 57/2010,
dan menghukum KL – Kepong Plantation
Holdings Sdn. Bhd. untuk membayar

Penegakan Hukum

Nomor 18/KPPU-M/2020 yang merupakan
keterlambatan
pemberitahuan
pengambilalihan saham oleh grup usaha
dari Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIT)
KL – Kepong Plantation Holdings Sdn. Bhd.,
kemudian ditindaklanjuti dengan inisiatif
Terlapor untuk melakukan pemberitahuan
pengambilalihan saham PT Perindustrian
Sawit Synergi dan PT Bumi Makmur
Sejahtera Jaya kepada KPPU dengan KL –
Kepong Plantation Holdings Sdn. Bhd.
Dalam fakta persidangan, sebelum
dilakukan akuisisi saham pada tanggal
22 September 2017, tidak ada hubungan
kendali atau kendali langsung atau tidak
langsung antara terlapor dengan PT
Perindustrian Sawit Synergi dan bukan
terlapor dalam akuisisi saham dengan
PT Bumi Makmur Sejahtera Jaya sebelum
akuisisi saham pada tanggal 19 April 2018.
Oleh karena itu kewajiban berdasarkan
Pasal 29 untuk memberitahu PT
Perindustrian Sawit Synergi dan PT Bumi
Makmur Sejahtera Jaya tentang transaksi
akuisisi saham masih berlaku bagi terlapor
No. 5 Tahun 1999 Psal 5 PP No. 57 Tahun
2010.

denda sebesar Rp6.000.000.000 (enam
miliar rupiah) dan menyetorkannya ke
kas negara selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari setelah Putusan berkekuatan
hukum tetap (inkracht).
Sebagai informasi, perkara ini berawal dari
penyelidikan perkara sebelumnya yang
telah diputus oleh KPPU yaitu perkara

Pertimbangan Majelis Komisi sebelum
memutuskan denda adalah KL – Kepong
Plantation Holdings Sdn. Bhd. mengaku
menunda pemberitahuan kepada Panitia
karena KL – Kepong Plantation Holdings
Sdn. Bhd. tidak mengetahui kewajiban
pelaporan. Selain itu, pengakuan pelapor
juga tercermin dari sikap pelapor yang
mengakui keterlambatan dan menerima
dalil-dalil dalam laporan yang tertunda
selama
persidangan.
Pemberitahuan
Akuisisi Saham PT Perindustrian Sawit
Synergi dan PT Bumi Makmur Sejahtera
Jaya ini ditunda selama 638 (enam ratus
tiga puluh delapan) hari pada tanggal 15
April 2021.

21
KOMPETISI EDISI I. 2022

Penegakan Hukum

Mahkamah Agung
Kuatkan Putusan
KPPU Atas Perkara
Umrah yang
Melibatkan Garuda
Indonesia
Putusan KPPU pada perkara Nomor 06/
KPPU-L/2020 terkait Dugaan Praktik
Diskriminasi
PT.
Garuda
Indonesia
(Persero) Tbk. (GIAA) terkait Pemilihan
Mitra Penjualan Tiket Umrah Menuju
dan dari Jeddah dan Madinah dikuatkan
Mahkamah Agung (MA) pada putusan
Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 pada
9 Maret 2022. Putusan ini inkracht, dan
GIAA harus membayar denda sebesar
Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
GIAA
terbukti
diskriminatif
dengan
membatasi kesempatan membeli tiket
langsung kepada 5 (lima) pemain komersil,
PT Umroh Pintar (Kanomas Arci Wisata), PT
Maktour (Makassar Toraha Tour), PT NRA
(Nur Rima Al-Waali Tour), PT Wahana Mitra
Usaha (Wahana), PT Aero Globe Indonesia,
dan PT Pesona mosaik. Pembatasan akses
ini diperkuat dengan publikasi GA INFO,
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yang dengan jelas menyatakan bahwa
mulai 1 Maret 2019, tiket rute Umrah
di Timur Tengah (MEA) hanya dapat
dibeli melalui 5 (lima) mitra GIAA. Hal
ini menimbulkan diskriminasi terhadap
pelaku usaha lainnya.
Putusan KPPU tersebut kemudian digugat
oleh GIAA pada tanggal 29 Juli 2021
melalui Pengadilan Niaga Pusat Jakarta
dengan nomor pokok perkara 03/Pdt.
Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt Pst, dan
selanjutnya pada tanggal 3 Desember
2021 gugatan GIAA ditolak. Selain itu, GIAA
kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah
Agung pada 3 Januari 2022.
GIAA terbukti melanggar pasal 19 huruf
d UU No. 5/1999, dan menjatuhkan
hukuman berupa denda administratif
sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar
rupiah). Awal mula perkara ini adalah dari
laporan masyarakat mengenai dugaan
praktik diskriminasi yang dilakukan GIAA
terkait upaya penutupan akses saluran
distribusi penjualan langsung tiket umrah
menuju dan dari Jeddah dan Madinah
oleh GIAA melalui Program Wholesaler.
Dalam laporan masyarakat dan/atau
pelaku usaha merasa dirugikan dan/atau
didiskriminasi akibat perilaku GIAA yang
membatasi akses langsung pembelian
tiket untuk tujuan umrah hanya kepada 5
(lima) pelaku usaha bahkan awalnya hanya
kepada 3 (tiga) pelaku usaha.

Penegakan Hukum

KPPU Putus Perkara Pelaksanaan
Kemitraan Pertama terkait
Kemitraan PT Pos Indonesia
(Persero) dengan Agenpos
KPPU pada 8 Februari 2022 membacakan
Putusan terkait Dugaan Pelanggaran Pasal
35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan
antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan
Pemilik/Pengelola Agenpos di seluruh
Indonesia. Putusan ini merupakan putusan
pertama terkait fungsi pengawasan
pelaksanaan kemitraan yang dilakukan
KPPU. Dalam Putusan Perkara bernomor
16/KPPU-K/2019 tersebut, Majelis Komisi
memutuskan bahwa PT Pos Indonesia
(Persero) tidak terbukti melanggar Pasal
35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang UMKM.
Kasus ini berawal dari Laporan Dugaan
Pelanggaran Kemitraan tanggal 26
November 2019 yang dilakukan oleh PT
Pos Indonesia (Persero) sebagai Terlapor,
dengan objek perkara a quo adalah terkait
pelaksanaan kemitraan yang dilakukan
oleh PT Pos Indonesia (Persero) dengan
Pemilik/Pengelola Agenpos di seluruh
Indonesia.
Dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan,
KPPU telah menyampaikan 3 (tiga) kali
Peringatan Tertulis dengan usulan-usulan
perbaikan kemitraan kepada PT Pos
Indonesia (Persero). Praktiknya, PT Pos
Indonesia (Persero) hanya melaksanakan

sebagian perintah perbaikan, sehingga
KPPU menduga perusahaan tersebut
melakukan
penguasaan
terhadap
Agenpos dengan menetapkan perubahan
besaran imbal jasa secara sepihak tanpa
melibatkan mitranya. Dengan tidak
dilaksanakannya 3 (tiga) kali Peringatan
Tertulis tersebut, KPPU memutuskan untuk
menindak pelanggaran tersebut melalui
Sidang Majelis Komisi dan menyatakan
Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 35
ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah. .
Majelis
Komisi
juga
memberikan
rekomendasi
dan
memerintahkan
Direksi PT Pos Indonesia (Persero) untuk
menyediakan saluran komunikasi agar
Agenpos dapat mengutarakan pendapat
dan memberikan partisipasi terkait
kemitraan. Jalur komunikasi ini meliputi
antara lain pertemuan umum, temu
wicara, konsultasi, dan penyampaian
secara
tertulis,
mengkomunikasikan
dan memberikan informasi secepatnya
sebelum perubahan besaran imbal jasa
diterima oleh Agenpos, dan melakukan
amandemen perjanjian kerja sama apabila
terdapat ketentuan yang berbeda dengan
perjanjian dimaksud, termasuk terkait
besaran imbal jasa.
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Putusan KPPU Soal Embung fatimah
dikuatkan MA

Mahkamah Agung RI (MA RI) menolak
permohonan Kasasi atas Putusan KPPU
terkait Tender Pengadaan Alat Kedokteran,
Kesehatan, dan KB di Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota
Batam Tahun Anggaran 2011 yang diajukan
oleh PT Sangga Cipta Perwita sebagai
pemohon (dan salah satu Terlapor).
Dengan diputusnya Kasasi tersebut pada
24 Februari 2022 melalui Putusan MA RI
bernomor 247 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, maka
Putusan KPPU yang bernomor Perkara 10/
KPPU-L/2013 telah berkekuatan hukum
tetap dan para Terlapor wajib melaksanakan
Putusan tersebut. Khususnya PT. Sangga
Cipta Perwita yang wajib membayarkan
denda sejumlah Rp450.000.000 (empat
ratus lima puluh juta rupiah) kepada kas
negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sejak diterimanya Putusan.
Kasus ini berawal dari laporan masyarakat
atas proses pengadaan Alat Kedokteran,
Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota
Batam pada Tahun Anggaran 2011. Perkara
tersebut melibatkan beberapa Terlapor
yakni PT. Masmo Masjaya (Terlapor I),
PT. Sangga Cipta Perwita (Terlapor II),
dan PT. Trigels Indonesia (Terlapor III).
Dalam fakta persidangan ditemukan
bahwa terdapat tindakan yang mengarah
pada persaingan semu berupa adanya
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kerja sama penyusunan dokumen dalam
pengaturan harga penawaran dengan
tujuan memenangkan PT. Masmo Masjaya.
Atas fakta persidangan tersebut, Majelis
Komisi memutuskan dalam Putusan yang
dibacakan pada 24 Juni 2014 bahwa, para
Terlapor telah secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 22 (Persekongkolan
Tender) pada Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, serta menjatuhkan hukuman
berupa denda kepada Terlapor I sebesar
Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah),
Terlapor II sebesar Rp450.000.000 (empat
ratus lima puluh juta rupiah), dan Terlapor
III sebesar Rp100.000.000 (seratus juta
rupiah).
Terlapor II kemudian melakukan upaya
keberatan atas Putusan tersebut kepada
Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada
tanggal 18 September 2014, Pengadilan
Negeri Jakarta Timur melalui Putusan
Nomor
01/PDTKPPU/2014/PNJAKTIM
menolak upaya keberatan tersebut. Tidak
puas dengan hasil upaya keberatan,
Terlapor II mengajukan permohonan
Kasasi pada tanggal 5 Januari 2022.
Berdasarkan
Putusannya,
Mahkamah
Agung RI menolak permohonan Kasasi
tersebut dan menguatkan Putusan KPPU
Nomor 10/KPPU-L/2013.

Pengawasan

KPPU Hadiri
Diskusi Publik
Bahas Polemik
Minyak Goreng
Bersama dengan Ombudsman Republik
Indonesia (ORI), KPPU berkolaborasi
dalam diskusi publik dengan tajuk “Di
Balik Minyak Goreng Langka dan Mahal”,
membahas polemik minyak goreng,
dimana harga naik dan barang menjadi
langka pada tanggal 22 Februari 2022.
Diskusi publik ini dilaksanakan atas
prakarsa Indonesia Corruption Watch
(ICW) yang melihat kelangkaan dan
kenaikan harga minyak goreng dinilai
tidak kunjung tuntas dan bongkar pasang
kebijakan oleh Pemerintah. Dihadiri
oleh Guntur Saragih Wakil Ketua KPPU,
Yeka Hendra Fatika Komisioner ORI,
Isy Karim Direktur Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting Kementerian
Perdagangan, dan diikuti oleh jurnalis,
dan perwakilan dari Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM).
Sesuai dengan kewenangannya, KPPU
dan ORI menyampaikan hasil temuannya
di lapangan. ORI menemukan bahwa
kelangkaan pasokan terjadi hampir di
seluruh wilayah Indonesia. Harga minyak
goreng pun masih dijual di atas Harga
Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan
pemerintah. Selain itu, terdapat ketentuan
penjualan dengan syarat membeli barang
tertentu (bundling) yang ditemukan di
Yogyakarta dan Maluku Utara.
Menanggapi termuan tersebut, Guntur
menyampaikan bahwa apabila benar
terjadi penjualan bundling, maka KPPU
dapat menindak sesuai kewenangannya,
karena hal tersebut merupakan potensi
pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999.
Selain itu, ditegaskan pula oleh Guntur,
KPPU menyoroti minyak goreng hingga

ke hulunya. Pelaku usaha di industry
ini tidak banyak, namun industrinya
yang
sangat
terintegrasi,
dimana
pelaku usaha memiliki kebun hingga
pabrik dan distribusi minyak goreng.
Hal
ini
memungkinkan
terjadinya
penyalahgunaan struktur oligopoli.
Guntur menegaskan bahwa struktur
pasar oligopoly bukan pelanggaran.
“Struktur
pasar
ini
memudahkan
pelaku usaha besar untuk menentukan
harga, pasokan, maupun produksi yang
bertujuan memaksimalkan keuntungan.
Inilah yang bisa menjadi pelanggaran,”
tegasnya.
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KPPU, Ombudsman, dan Apkasindo
Bahas Temuan Satgas Terkait
Hilangnya Minyak Goreng

Satgas Pangan Polda Sumatera Utara
menemukan 1,1 juta kilogram minyak
goreng kemasan di gudang produsen
saat dilakukan inspeksi mendadak (sidak)
yang dilakukan pada tanggal 18 Februari
2022. Menindaklanjuti hal tersebut, KPPU,
Ombudsman, dan Apkasindo berdiskusi
untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi
permasalahan terkait Kebijakan dan Tata
Niaga Minyak Goreng.
Dalam diskusi yang dihadiri oleh Wakil
Ketua KPPU Guntur S. Saragih, Kepala
Kanwil I KPPU Ridho Pamungkas, Kepala
Perwakilan
Ombudsman
Perwakilan
Sumatera Utara Abyadi Siregar, dan Wakil
Ketua Umum DPP Apkasindo Perjuangan
Subangun Berutu, disimpulkan bahwa
pihak Polda Sumut belum menemukan
tindak pidana penimbunan berdasarkan
Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang
Penetapan dan Penyimpanan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
KPPU masih mendalami hal tersebut
menyusul pernyataan PT Ivomas yang
menyatakan produksi minyak gorengnya
untuk industri mie instan yang terafiliasi
dengan perusahaan.
Sementara temuan Satgas Pangan adalah
minyak goreng yang ada pada gudang
tersebut merupakan minyak goreng
kemasan, bukan minyak goreng curah yang
biasanya digunakan untuk industry. “Hal
ini dapat disimpulkan bahwa ada dugaan
kebijakan Domestic Market Obligation
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(DMO) minyak goreng dapat diakali oleh
industry dengan memprioritaskan pada
penjualan ke industry yang tidak dipatok
HET,” jelas Ridho.
Apkasindi
menyatakan
bahwa
penghitungan harga Tandan Buah Segar
(TBS) pada industri kelapa sawit hanya
memperhitungkan nilai Crude Palm Oil
(CPO) dimana rata-rata harga TBS adalah
20% dari harga CPO. Padahal semua sisa
pengolahan kelapa sawit masih bernilai

Pengawasan

jual. Sehingga posisi petani sawit mandiri
termarginalkan dalam tata niaga sawit.

Tentunya ini menjadi tantangan untuk

Menanggapi
hal
tersebut,
Guntur
menjelaskan adanya selisih harga CPO
diakibatkan kebijakan DMO dan Domestic
Price Obligation (DPO) mengakibatkan
level playing field yang tidak sama
di antara produsen minyak goreng
dalam memperoleh bahan baku. “Ini
dapat membuka peluang terjadinya
penyelewengan oleh pelaku usaha.

Pemerintah

pemerintah dan kita semua,” kata Guntur.
juga

perlu

mendorong

industri pengolahan kelapa sawit skala
kecil yang berbiaya murah dan bisa
dikelola oleh kelompok tani. Guntur juga
mengharapkan agar Ombudsman dan
Apkasindo

terus

berkolaborasi

untuk

mewujudkan persaingan usaha yang lebih
sehat demi kesejahteraan masyarakat.
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Ngobrol
Santai
BERSAMA KOMISIONER KPPU

HARRY AGUSTANTO, S.H., M.H.
Adakah hobby yang masih Bapak
tekuni hingga saat ini?
Iya ada, saya senang musik. Di
sela-sela aktivitas kerja, saya
masih sesekali bermain musik dan
bernyanyi. Kebetulan di KPPU ada
fasilitas musik yang cukup lengkap,
dan ruangannya persis bersebelahan
dengan ruangan saya. Itu sebelumnya
adalah ruangan almarhum Ketua
KPPU Kodrat Wibowo, yang juga
pecinta musik.
Dulu di ruangan beliau selalu
ada gitar dan alat musik lainnya.
Dibuatnya ruangan tersebut
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sebenarnya sebagai salah satu bentuk
penghormatan kepada beliau. Dulu
setiap tugas kunjungan ke daerah
kami selalu menyempatkan mampir di
kafe untuk manggung nyanyi bareng.
Beliau biasanya megang drum saya
gitar sekaligus vokal.
Sekarang di tiap kunjungan, saya
masih tetap menyalurkan hobi
musik dan iseng manggung dengan
beberapa teman KPPU. Itu memang
menyenangkan, tapi bagi saya juga
sebenarnya cukup memilukan. Sampai
saat ini saya masih merasa rindu
mengenang masa-masa bernyanyi
bareng dengan beliau.

Bapak menyukai olahraga?
Olahraga apa yang disukai, Pak?
Iya satu atau dua kali seminggu saya
juga rutin berolahraga. Olahraga yang
cukup rutin saya lakukan adalah golf.
Kalau tidak sempat main di lapangan,
minimal driving di beberapa tempat
driving range.
Golf olahraga yang cukup menarik
karena termasuk salah satu
olahraga yang menitikberatkan pada
konsentrasi. Secara fisik lawan golf
memang tidak berhadapan langsung,
seperti pada bola, tenis, dan lain-lain.
Antar pemain juga tidak berlomba
secara bersamaan seperti pada balap
formula, race, dan semacamnya.
Di olahraga ini, antarpemain secara
bergantian memasukkan bola tanpa
gangguan baik dari pemain lain
maupun sorakan penonton. Dengan
kata lain, golf adalah olahraga
konsentrasi yang sebenarnya
melatih seseorang untuk mampu
menaklukkan diri sendiri. Artinya,
olahraga ini juga sebenarnya memiliki
dimensi spiritual pengembangan diri.
Terutama untuk melatih seseorang
menjernihkan hati dan pikiran.
Cara Bapak menjaga kesehatan
selama masa pandemi bagaimana,
Pak?
Yang utama tentu mematuhi protokol
kesehatan dan rutin berolahraga.
Untuk olahraga sendiri, saat pandemi
masih sedang tinggi-tingginya, saya
paling melakukan driving di rumah.
Tetapi selain itu, yang tidak kalah
penting sebenarnya adalah menjaga
daya tahan tubuh.

Covid-19 yang saya tahu mudah
menyerang mereka yang daya tahan
tubuhnya rendah, dan turunnya daya
tahan tubuh bukan hanya karena
jarang berolahraga. Salah satu hal
yang juga cukup berpengaruh bagi
rendahnya daya tahan tubuh adalah
stres. Karena itu, salah satu cara
untuk menjaga kesehatan adalah
mengurangi stres dengan banyak
rileks dan tertawa. Jadi setidaknya
sekali sehari, sempatkan tertawa
lepas bersama dengan orang-orang
terdekat.
Bagaimana Bapak membagi waktu
antara pekerjaan dan keluarga?
Waktu antara pekerjaan dan keluarga
memang harus dijaga haknya
masing-masing. Sebisa mungkin
keduanya tidak saling menghambat.
Alhamdulillah saya sangat beruntung
memiliki keluarga yang cukup
pengertian. Sehingga istri dan anak
bukan saja mengerti kesibukan saya,
tetapi juga banyak memberikan
support.
Pada saat kondisi tertentu, di mana
pekerjaan mempengaruhi kondisi fisik
dan psikologis saya, istri terutama
memberikan banyak support pada
saya. Menyemangati saya, agar bisa
kembali berkerja secara optimal.
Percayalah! Saat pendamping Anda
di keluarga orang seperti ini, tidak
akan muncul pertanyaan bagaimana
membagi waktu antara pekerjaan dan
keluarga. Karena keluarga inilah yang
justru banyak mendorong saya untuk
bekerja.
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Tanggapan Bapak terkait peran
KPPU di masa post-covid saat ini?
Di masa Covid-19 pola komunikasi
memang sangat banyak berubah.
Yang semula tatap muka komunikasi
langsung, memasuki pandemi hal itu
tidak bisa lagi dilakukan. Apalagi saat
meledak varian Delta yang seingat
saya paling mematikan dibandingkan
varian-varian lainnya.
Tetapi bukan berarti tidak bisanya
bertemu langsung, menghambat
KPPU menjalankan tugasnya.
Hanya pola komunikasi saja yang
berubah. Kondisi ini tidak sedikit pun
mempengaruhi peran dan fungsi
KPPU dalam mengawal demokrasi
ekonomi. Jadi sebenarnya masa pra
Covid, Covid, dan Post-Covid bagi
saya sama saja. Yang saya saksikan,
dalam kondisi apapun KPPU tetap bisa
menjalankan tugas dengan performa
terbaiknya.
Harapan Bapak untuk KPPU ke
depannya?
KPPU adalah anak kandung reformasi.
Lembaga ini lahir dari rahim
reformasi khususnya pada persoalan
demokrasi ekonomi. Seperti berapa
kali saya sampaikan di berbagai
forum, demokrasi ekonomi adalah
perwujudan sila Pancasila khususnya
yang terakhir. “Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”.
Berbeda dengan keadilan politik
seperti pada sila keempat yang
mengandaikan kesetaraan yang
sama, pada keadilan ekonomi tidak
demikian. Keadilan ekonomi yang
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fokusnya pada kesejahteraan,
mengandaikan harus ada
keberpihakan negara. Dalam konteks
usaha yang menjadi ranah KPPU
misalnya, negara harus memihak
pada pengusaha di dalam negeri
ketimbang dari luar negeri. Untuk
di dalam negeri, negara pun harus
memihak pada pengusaha kecil
ketimbang pengusaha besar.
Harapan saya ke depan, KPPU tetap
konsisten mengawal demokrasi
ekonomi ini. Dengan kata lain, KPPU
perlu memberi perhatian khusus
tentang masa depan UMKM di
Indonesia. Salah satunya dengan
memaksimalkan koordinasi pada
lembaga terkait, seperti Kementerian
Koperasi dan UMKM.
Pesan yang bisa disampaikan
kepada pegawai KPPU agar
semangat dalam melaksanakan
pekerjaannya?
Seperti yang saya katakan tadi, di
mata saya KPPU sudah menunjukkan
performa terbaiknya. Tentu yang saya
maksud adalah para pegawai, yang
sudah terbukti memiliki adaptasi
tinggi di masa covid. Dan saya tahu itu
tidak mudah.
Saya yakin performa terbaik itu bukan
hanya karena skill, tapi semangat
dan integritas para pegawai KPPU
yang luar biasa. Jadi saya pikir tidak
ada yang secara khusus perlu saya
sampaikan, untuk menyemangati
teman-teman pegawai dalam
melaksanakan pekerjaannya. Just keep
doing your best.
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English Section

Looking for
an Answer to
the Excessive
Cooking Oil Price
Upstream to Downstream Cooking Oil
Problems
Cooking oil is one of the basic necessities
of society. This is stated in Presidential
Regulation (Pepres) number 59 of 2020
concerning Amendments to Presidential
Regulation Number 71 of 2015 concerning
the Determination and Storage of Basic
Needs and Important Goods. It is noted
that cooking oil is one type of industrial
staple goods. Therefore, the emergence
of the polemic of rising cooking oil prices
needs to become attention of all parties,
from the government, private sector
and competition authority, namely the
Indonesia
Competition
Commission
(KPPU).
How is the supervision of cooking oil by
KPPU? Recently, the Editorial Team had the
opportunity to talk with the ICC Director of
Economy, Mulyawan Ranamanggala. He
said that at the beginning the Directorate
of Economics conducted a study related
to cooking oil in November 2021. This was
because, at that time KPPU began to detect
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a spike in cooking oil prices. Initially, the
average price of cooking oil was around
Rp. 13,000 per litre, increased to around
Rp. 15,000 per litre. After receiving this fact,
the Directorate of Economics reported to
the Board of Commissioners. “At that time,
we were looking for the structure of the
cooking oil market, then how would the
price of cooking oil move when compared
to the CPO price, if I’m not mistaken in
November,” said Mulyawan.
From the study, KPPU sees that there was
a market concentration (CR4) of 46.5% in
the cooking oil market. This means that
almost half of the market is controlled
by four cooking oil producers (oligopoly
structure). The largest business actors in
the cooking oil industry are also integrated
business actors from oil palm plantations,
CPO processing to cooking oil producers.
If we look more deeply, there are
inequality in land ownership for oil palm
plantations in Indonesia. This can be seen
from the results of research conducted
by the Research and Development Center

of the Ministry of Agrarian and Spatial
Planning/BPN in 2019 which shows that
the land inequality based on Cultivation
Rights (HGU) reached 0.77. This considered
to be high in inequality for the distribution
of land ownership. In addition, based on
the processed data from the BPS and the
Ministry of Agriculture in 2019, it can be
seen that there is an imbalance in land
tenure for oil palm plantations among
plantation business actors. The number of
smallholders reaches 99.92% of the total oil
palm plantation business actors, but only
controls 41.35% of the land.
Meanwhile, the number of private
plantation companies is only 0.07% of the
total oil palm plantation business actors,
but controls an area of 54.42%. This
figure was still above the number of State
Plantation Companies which only 0.01%
of the total oil palm plantation business
actors, with land control of 4.23%. Then the
processed data from BPS and the Ministry
of Agriculture also shows that private
plantations have greater land tenure with
an average land area of 4,247 hectares. By
looking at these data, it can be estimated
that land ownership by a group of business
actors will result in a higher inequality rate.
Chairman of KPPU, Ukay Karyadi, said that
the cooking oil industry will never change
if the upstream industry is not regulated.
“As the largest producer of palm oil in
the world, Indonesia should be able to
determine the market price of CPO in
the world. The price of cooking oil rises
because high international prices cannot
be accepted as an excuse,” said the Chair
of the KPPU.

KPPU’s Attitudes and
January – April 2022

Efforts

Since

After the study was carried out, KPPU
published the results on January 20, 2022.
The results indicated a finding that the

increase in cooking oil prices in various
regions was in line with the increase in
demand and the increase in CPO prices
at that time. The increase was due to
the growth of the biodiesel industry, the
decrease in export taxes in India, and the
increase in demand from abroad due to
the increase in the demand for fuel.
The position of CPO as a global commodity
also makes it difficult for cooking oil
producers to compete with export markets
in terms of obtaining raw materials,
even though cooking oil producers are
still in the same business group as CPO
exporters. Then, on February 4, 2022,
KPPU began to summon related parties,
especially cooking oil producers. This
was done to gather information and find
evidence related to allegations of unfair
competition in the cooking oil sector. This
summons was a follow-up to the findings
of the KPPU’s study on the problem of the
spike in cooking oil prices. “On the advice
for consideration to the government, we
have sent a letter to the President in March
2022,” said Mulyawan.
Moreover, from the first week of
investigation (6-8 April 200), KPPU has
summoned nine parties. The investigation
focused on gathering information from
the alleged parties, witnesses, and experts,
and document requests. KPPU required
all parties involved to be cooperative in
meeting the summon to ease the law
enforcement, thus it can be done without
the need for an extension of investigation
time.
It was mentioned by article 41 of the
competition law that, any business actor
is prohibited to deny to be examined, or
refuse to provide information required in
the investigation and or examination, or
affect the investigation and or examination
process. Should be violated, this act can be
apprehended to the police investigation.
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Policy in CPO export and its export
limitation
President Joko Widodo (Jokowi) officially
banned the export of crude palm oil (CPO)
and its derivative products on April 28,
2022. The export ban was carried out to
overcome the scarcity of cooking oil in
the market. “I as President cannot allow
that to happen. It has been four months
of scarcity and the government has
tried various policies but it has not been
effective. Therefore, the government
decided to prohibit the export of raw
materials for cooking oil and cooking
oil to foreign countries. The ban applies
to exports from all parts of Indonesia,
including from bonded zones,” said
Jokowi, Wednesday (27/4).
After the ban, KPPU monitored cooking oil
prices. The KPPU’s monitoring results for
cooking oil prices prior to the CPO export
ban policy were in a stable position. After
the Government lifted the export ban, bulk
cooking oil experienced a decline in prices
while packaged cooking oil experienced
an increase.
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Although the market price is still not in line
with the highest retail price determined
by the Government. The position of the
disparity in the price of bulk and packaged
cooking oil also widened after the
revocation of exports.
This conclusion is supported by the
findings of the Heads of the KPPU
Regional Offices. In general, the findings
conclude that the price of cooking oil in
the regions has decreased after the lifting
of the CPO export ban policy, especially in
bulk cooking oil. However, the price is still
above the set Highest Retail Price (HET).
The Domestic Market Obligation (DMO)
and Domestic Price Obligation (DPO)
policies are steps that have been taken
into account by the Ministry of Trade so
that the supply of domestic cooking oil raw
materials is sufficient. “The data we have,
currently needs for our CPO maybe around
30% to 50% of the total CPO production,
and indeed most of our CPO needs to be
absorbed by foreign markets,” explained
Mulyawan again.
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