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Aral melintang dan halangan dapat ditempuh KPPU, sehingga di usia ke-22 tahunnya, dapat 
terus berdiri di garda terdepan, menjaga amanat UU 5/99 untuk menegakkan persaingan 
usaha sehat di Indonesia. Langkah KPPU tidak mudah. Dari awal, KPPU terus berbenah. 
Sebagai anak kandung reformasi yang dilahirkan pada era krisis moneter, KPPU hadir 
untuk menegakkan hukum persaingan usaha, agar tercipta kompetisi yang sehat.

Tidak menampik kenyataan bahwa KPPU hadir di tengah pergolakan ekonomi dan donor 
asing yang diterima, KPPU terus maju demi kepentingan perekonomian Indonesia. 
Transparansi Internasional Indonesia (TII) pernah menyatakan, 30-40% anggaran negara 
dikorupsi. Dari persentase itu, setidaknya  70% di antaranya diambil melalui persekongkolan 
pengadaan barang dan jasa. Hal ini mengagetkan, apalagi saat itu tender belum masuk ke 
dalam perangkat hukum di Indonesia. Melalui UU No. 5/99, KPPU bisa menindak pelaku-
pelaku usaha yang melakukan praktik tender tidak terpuji itu.

Selain UU 5/99, KPPU dihadiahi amanat baru pada UU 20/2008 soal UMKM. Dari sini, 
fokus KPPU selain persaingan usaha, merambah ke pengawasan kemitraan UMKM. Dan 
melalui UU Cipta Kerja yang dirilis pada tahun 2020 serta PP 24/2021 yang mengatur 
denda persaingan usaha dan perpindahan upaya keberatan perkara persaingan usaha ke 
Pengadilan Niaga. 

Di samping kiprah KPPU selama 22 tahun, api independensi pegawainya masih 
dipertanyakan. Selama kurun waktu ini, KPPU telah melakukan berbagai upaya penyelesaian 
penataan organisasi dan kepegawaian. Salah satunya dengan mendorong perubahan UU 
5/99. Upaya lain adalah kolaborasi dengan Mahkamah Agung dalam menafsir Pasal 34 ayat 
(4) pada UU 5/99, serta mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. KPPU juga 
terus menyuarakan penguatan secara kelembagaan. 

Posisi KPPU ke depan akan semakin strategis, mengingat Indonesia telah memasuki era 
masyarakat ekonomi ASEAN yang mengaburkan sekat-sekat antarnegara sehingga KPPU 
menjaga persaingan usaha di negeri ini. 

Teruslah maju dan berpacu dengan semangat menggebu.
Persaingan sehat, sejahterakan rakyat!

Salam Kompetisi!
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Echo Sugiono
Sukses selalu #KPPU

Buchori
Selamat milad. Smg KPPU smakin dewasa dan sukses 
dalam mengemban tupoksi nya...

Bicara 
Persaingan

keifitan2020
Selamat Ulang Tahun ke22 buat KPPU dan teman-teman 
yang sudah memberikan peran dan kontribusi bagi 
masyarakat dan daya saing bangsa.. Dirgahayu KPPU ke 
22..

Halo
@salahsambungya
Makin gak sehat nih isu BPA galon. Harus turun tangan 
@KPPU @DPR_RI @PDI_Perjuangan soalnya isu ini 
makin berasa persaingan usaha gak sehat!

Andriyanto
@aan_media
Rakyat sebagai konsumen dilindungi BAdan Perlindungan 
Konsumen Nasional (BPKN). Pengusaha dilindungi Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
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Dalam peringatan 22 tahun usia KPPU, Komisioner dan 
Sekretariat KPPU menyelenggarakan kegiatan perayaan HUT 
KPPU ke-22 di Kantor Pusat KPPU di Jakarta.
(Ki-Ka: Kurnia Toha, M. Afif Hasbullah, Ukay Karyadi, 
Chandra Setiawan, Yudi Hidayat, dan Harry Agustanto)
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Berbagi Cerita: Forum Komisioner 
KPPU dari Masa ke Masa

KPPU menggelar forum bagi Komisioner 
KPPU Periode I sampai dengan Periode IV 
sebagai rangkaian acara Hari Ulang Tahun 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) yang ke 22 Tahun pada bulan Juni 
yang lalu. Kegiatan yang dilaksanakan di 
Ciawi, Bogor, Jawa Barat tersebut bertajuk 
“Sharing Session Komisioner Periode I – 
IV” dihadiri oleh Komisioner dari periode 
awal berdirinya KPPU pada tahun 2000 
hingga Komisioner petahana.

Pada forum tersebut, Ketua KPPU Ukay 
Karyadi menyampaikan apresiasinya 
kepada para Komisioner Periode I – III 
yang sudah meluangkan waktu untuk 
dapat hadir pada acara yang ditujukan 
untuk membahas berbagai hal guna 
perbaikan KPPU ke depan. Ketua KPPU 
berharap melalui forum semacam ini, 
para Komisioner senior dapat berbagi 
pengalaman serta pandangan untuk 
perbaikan KPPU ke depan. Para mantan 
Komisioner KPPU pun menyambut 
baik kegiatan sharing session yang 

diselenggarakan KPPU. Harapannya 
adalah dengan adanya forum pertemuan 
bisa menjalin silahturahmi dan saling 
memberikan dukungan dan masukan 
untuk kemajuan KPPU ke depannya.

Acara dengan format diskusi ringan yang 
dimoderatori oleh Wakil Ketua KPPU 
Guntur S. Saragih berjalan dengan sangat 
hangat. Banyak kesan dan masukan 
positif dari para Komisioner senior, dan 
tidak sedikit yang menaruh perhatian 
pada status kepegawaian KPPU yang 
memang belum terselesaikan sejak 
periode awal KPPU berdiri. Dengan adanya 
masukan dari Komisioner terdahulu 
yang sudah lebih dahulu menangani 
permasalahan status kepegawaian KPPU, 
Wakil Ketua KPPU menyampaikan akan 
terus memperjuangkan nasib ratusan 
pegawai KPPU. Komisioner Periode IV 
berkomitmen akan terus berupaya untuk 
memperjelas status kepegawaian KPPU 
dengan meningkatkan koordinasi dengan 
berbagai pihak terkait.
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Negosiasi untuk Perjanjian Kerangka 
Kerja ASEAN tentang Persaingan 

DiluncurkanPada ASEAN Economic Ministers (AEM) 
 Meeting atau Pertemuan Menteri Ekonomi 
ASEAN ke-54, Para Menteri Ekonomi 
meluncurkan Negosiasi untuk ASEAN 
Framework Agreement on Competition 
(AFAC). AFAC tersebut akan berfungsi 
 sebagai perjanjian kerja sama formal yang 
akan memfasilitasi kerja sama dan koordi-
nasi lintas batas dalam hal kebijakan dan 
hukum persaingan antara negara- negara 
anggota Negara ASEAN. Peluncuran terse-
but telah diidentifikasi sebagai salah satu 
Priority Economic Deliverables (PED) Kam-
boja untuk tahun ini. Hal ini juga sejalan 
dengan langkah strategis ASEAN Eco-
nomic Community Blueprint dan ASEAN 
Competition Action Plan (ACAP) 2025 yang 
menyerukan pengaturan kerja sama re-
gional tentang kebijakan dan hukum per-
saingan dengan membentuk perjanjian 
kerja sama penegakan persaingan, untuk 
secara efektif menangani transaksi perda-
gangan lintas batas.

AFAC bertujuan untuk menyediakan 
lingkungan bisnis yang adil dan kom-
petitif di ASEAN melalui kerjasama lin-
tas batas antara lembaga persaingan, 
mempromosikan internalisasi kebijakan 
persaingan ke dalam kebijakan ekonomi 
regional dan domestik, dan memberikan 
langkah-langkah efektif untuk menangani 
masalah persaingan yang menjadi kepen-
tingan bersama.

Seiring dengan semakin terintegrasinya 
pasar di kawasan, kerja sama antar lem-
baga persaingan menjadi lebih penting 
karena akan membantu menghemat sum-
ber daya dan menghindari duplikasi upa-
ya, berbagi pengalaman, dan membantu 
memberikan konsistensi keputusan dalam 
menyelesaikan perselisihan anti persai-
ngan atau setidaknya hasil yang tidak ber-
tentangan.

Sebelumnya untuk memulai pengemban-
gan AFAC, KPPU bersama dengan seluruh 
otoritas persaingan usaha se-ASEAN ber-
hasil memfinalkan Pedoman Prinsip untuk 
Kerangka Persaingan di ASEAN (guiding 
principle on ASEAN framework on competi-
tion) pada tanggal 27 Juli 2022 ini secara 
virtual dari Kantor Pusat KPPU  Jakarta. Per-
temuan tersebut merupakan pertemuan 
ketiga pimpinan otoritas persaingan 
 usaha se ASEAN yang diagendakan khu-
sus untuk membahas pedoman prinsip 
tersebut. Pertemuan dipimpin oleh Com-
petition Commission of Brunei Darussalam 
(CCBD) Commissioner Hajah Nor Hashimah 
binti Haji Mohd Taib dan Commissioner 
Johannes R Bernabe selaku Ketua penyu-
sunan ASEAN Framework Agreement on 
Competition (AFAC). Indonesia sendiri di-
wakilkan oleh Komisioner KPPU, Chandra 
Setiawan.

Portal
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KPPU Perpanjang MoU dengan BPS

KPPU telah melakukan penandatanganan 
nota kesepahaman perpanjangan 
pertama dengan Badan Pusat Statistik 
(BPS) pada 13 Juni 2022 lalu. Pada waktu 
penandatanganan, Ketua KPPU Ukay 
Karyadi didampingi oleh Komisioner M. 
Afif Hasbullah, Sekretaris Jenderal Charles 
Pandji Dewanto, Deputi Bidang Kajian 
dan Advokasi Taufik Ariyanto, dan Deputi 
Bidang Penegakan Hukum Setya Budi 
Yulianto. Penandatanganan dilakukan 
antara Ketua KPPU dan Kepala BPS Margo 
Yuwono secara langsung di kantor pusat 
KPPU, Jakarta Pusat.

Nota Kesepahaman KPPU-BPS yang 
telah terjalin sejak tahun 2017 ini sudah 
diimplementasikan melalui beberapa 
kegiatan seperti pemanfaatan dan 
pembelian data statistik serta diskusi dan 
koordinasi terkait data statistik sektoral. 

Disampaikan dalam sambutannya, Ketua 
KPPU mengatakan bahwa data statistik 
sangatlah esensial keberadaannya bagi 
penyusunan kajian dan studi pasar, 
serta bagi proses penegakan hukum 
yang dilakukan KPPU atas sektor atau 
komoditas tertentu. Sebagai satu-
satunya otoritas persaingan usaha 
di Indonesia yang bertugas untuk 
melaksanakan advokasi kebijakan 
persaingan usaha, melakukan upaya 
penegakan hukum atas pelanggaran 
persaingan usaha, melakukan penilaian 
merger dan akuisisi, serta melakukan 
upaya internalisasi nilai-nilai persaingan 
usaha yang sehat kepada masyarakat.

Dalam kehidupan di era globalisasi, 
data statistik sangat berperan signifikan 
dalam membantu pelaksanaan tugas 
dan fungsi kementerian/lembaga. 
Data statistik dapat membantu proses 
analisis dan interpretasi atas suatu 
fenomena, data statistik juga dapat 
dijadikan pertimbangan mendasar 
dalam proses pengambilan keputusan 
ataupun penyusunan kebijakan.

Margo Yuwono menyambut baik 
kerja sama pengolahan data indeks 
persaingan dan BPS siap membantu 
mengolah data-data dengan variabel 
yang telah ada di BPS. Ketua KPPU 
berharap kolaborasi antara KPPU 
dengan BPS dapat lebih intens, 
khususnya dalam mengkoordinasikan 
pemanfaatan dan pertukaran data 
statistik di berbagai sektor, baik di 
tingkat pusat maupun daerah.
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SELAMA 22 TAHUN

Utama

Sejuta Kisah Perjalanan 
KPPU
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Perjalanan hidup seseorang selama 
22 tahun bukanlah waktu yang sing-
kat. Selama lebih dari dua dekade 
tersebut, berbagai onak duri, aral 

melintang, menghambat langkah maju. 
Namun, dengan tekad yang kuat, semua 
tantangan itu berhasil dilalui dan menatap 
masa depan dengan lebih optimistis.  

Hal serupa juga dialami oleh Komisi Penga-
was Persaingan Usaha (KPPU) yang tahun 
ini genap 22 tahun bekiprah di Tanah Air, 
mendukung terciptanya iklim persaingan 
usaha yang sehat, sehingga mendorong 
pertumbuhan serta pemerataan ekonomi. 
Ada segudang kisah yang terpatri dalam 
ingatan para saksi sejarah perjalanan se-
lama lebih dari dua dekade itu bagi 
segelintir “senior” yang masih 
mengabdi, dari awal hing-
ga kini.

Meneropong ke 
belakang, kisah 
di balik pemben-
tukan lembaga 
KPPU semua 
bermula dari 
krisis ekonomi 
1998-1999. Se-
tahun sebelum-
nya, pada 1997, 
Presiden Soehar-
to menyatakan, 
Indonesia sudah 
mengumumkan akan 
memasuki era tinggal 
landas. Akan tetapi, setahun 
sesudah nya, datang badai krisis 
yang pertama kali melanda Thailand lalu 
merembet ke negara-negara ASEAN lain-
nya, termasuk Indonesia.

Dari krisis itu, bisa terlihat bahwa fondasi 
ekonomi Indonesia yang sempat  menyicipi 
gelar Macan Asia, tidak sekokoh  seperti 

yang diperkirakan. Negeri kepulauan 
ini termasuk yang paling parah kondi-
si  keterpurukan ekonominya. Salah satu 
ukuran keterpurukannya dapat dilihat dari 
nilai tukar mata uang rupiah terhadap 
USD. Dulu 1 USD setara dengan Rp1.500, 
namun, begitu krisis menerjang, langsung 
melonjak menjadi lebih dari Rp15.000  per 
USD. Keterpurukan ekonomi itu disusul 
dengan gelombang demonstrasi ketida-
kpercayaan publik terhadap Pemerintah. 
Lalu Indonesia berusaha dengan berma-
cam cara  untuk mengatasi permasalahan 
itu di antaranya menandatangani kesepa-
katan dengan IMF.

Nah itulah awal Indonesia menerima pin-
jaman dari dari lembaga asing. 

Tidak lama sesudah dapat 
pinjaman, Presiden Soe-

harto, Presiden yang 
menjabat kala itu, 

m e n g u n d u r k a n 
diri. Salah satu 
k e s e p a k a t a n 
dengan  dengan 
lembaga donor 
asing World 
Bank itu ada-
lah penegakan 
hukum persain-

gan usaha, agar 
tercipta kompetisi 

yang sehat. Pasal-
nya, pendonor menilai 

ada sistem perekono-
mian Indonesia yang keliru 

seperti dekatnya beberapa pelaku 
usaha dengan Pemerintah, kemudian 
mendapatkan keistimewaan tertentu da-
lam menjalankan usahanya.

Pendonor juga melihat masalah monopoli 
yang banyak sekali terjadi dan hal seper-
ti ini justru mengeroposkan fondasi per-

Utama

Meski sejarah 
berdirinya KPPU 

memiliki pertalian erat 
dengan IMF, akan tetapi 

 anggapan bahwa perangkat 
Undang-Undang yang berbicara 

tentang persaingan usaha 
semata-mata diinisiasi oleh 

lembaga donor tersebut 
dirasa kurang tepat. 

Kenapa?
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ekonomian sehingga mudah ambruk. Ten-
tu saja, lembaga pendonor yang berlatar 
belakang orang-orang dari negara barat 
dan Eropa, memiliki atmosfer persaingan 
bebas. Hal itulah yang membuat mereka 
meyakini dan kemudian mendorong bah-
wa perekonomian Indonesia bisa diperbai-
ki dengan adanya persaingan bebas.

Persaingan bebas butuh Lembaga pengon-
trol, check and balance, sehingga selain di-
hapuskannya monopoli-monopoli  negara, 
dibentuk pula Undang-Undang yang 
mencegah adanya monopoli, lalu diben-
tuklah badan pengawasnya. Itulah alasan 
kenapa lahir KPPU pada waktu itu. Itulah 
juga kenapa di ASEAN, Indonesia ada-
lah negara pertama yang memiliki badan 
 pengawas usaha, kemudian Thailand. 
Karena dua negara inilah yang memang 
kondisinya sangat parah dan sama-sama 
juga mendapatkan bantuan yang tidak se-
dikit dari IMF.

Meski sejarah berdirinya KPPU memili-
ki pertalian erat dengan IMF, akan tetapi 
 anggapan bahwa perangkat Undang-Un-
dang yang berbicara tentang persaingan 
usaha semata-mata diinisiasi oleh lembaga 
donor tersebut dirasa kurang tepat. Kena-
pa? Karena kalau dirujuk lagi ke belakang, 
pada dekade 1980-an Kwik Kian Gie dari 
Partai Demokrasi Indonesia (PDI)  waktu 
itu memang pernah mengusulkan perang-
kat aturan yang mengatur larangan anti-
monopoli. Akan tetapi usulan partai yang 
kala itu berada di luar pemerintahan tidak 
disetujui oleh Pemerintah. Jika ditarik lebih 
jauh ke belakang, Undang-Undang Dasar 
Sementara (UUDS) 1950 dalam salah satu 
pasalnya menyatakan Pemerintah beru-
saha membatasi adanya praktik monop-
oli partikelir atau swasta pada waktu itu. 
Akan tetapi, ketentuan itu tidak terlaksana 

 karena Indonesia kembali ke UUD 1945 
yang belum memuat tentang hal larangan 
praktik monopoli.

Kembali ke kisah awal berdirnya KPPU, 
adalah kondisi yang tidak mudah karena 
pada saat itu terjadi perubahan sistem per-
ekonomian di Indonesia dari sebelumnya 
sangat diatur oleh Pemerintah, lalu dengan 
adanya UU No.5/1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat, kebijakan usaha diserahkan 
pada mekanisme pasar. Hal ini, menjadi 
tatangan besar bagi KPPU. 

Belum lagi, perangkat penegakan hukum-
nya era 1999-2000 belum selengkap saat ini 
sehingga tantangannya bagi KPPU adalah 
bagaimana bisa menunjukkan eksistensi-
nya pada masyarakat dengan melakukan 
penegakan hukum.

Dua kasus yang pertama kali ditangani oleh 
KPPU adalah pertama, tender Caltex Pacif-
ic Indonesia di Sumatra Utara. Inilah ka-
sus pertama persekongkolan tender yang 
ditangani KPPU. Persekongkolan tender 
memang menjadi primadona persaingan 
usaha tidak sehat dan juga bisa bermuara 
ke praktik korupsi. Transpa ransi Internasi-
onal Indonesia (TII) pernah me nyatakan, 
30-40% anggaran negara  dikorupsi. Dari 
persentase itu, setidaknya  70% di an-
taranya disikat melalui persekongkolan 
 pengadaan barang dan jasa. Temuan ini 
kala itu cukup menghebohkan karena  pasal 
persekongkolan tender belum termuat da-
lam perangkat hukum Indonesia di awal 
reformasi. Akan tetapi, setelah lahirnya UU 
5/1999, KPPU bisa mengejar pelaku-pelaku 
usaha yang melakukan praktik tidak terpuji 
itu. Hingga kini pun lebih dari 70% perkara 
yang ditangani oleh Komisi, bertalian erat 
dengan persekongkolan tender. 

Utama
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Kasus kedua ditangani oleh KPPU berkai-
tan dengan pewaralaba Indomaret. Pada 
Waktu itu, pola bisnis franchise memba-
wa konsep ekonomi baru dan memang 
 sedang marak. Akan tetapi, ternyata 
 ketika telah tumbuh mengakibatkan mati-
nya pasar-pasar tradisional. Karena itulah 
KPPU kemudian menangani perkara ini. 
Penanganan kasus ini menjadi batu pija-
kan komisi untuk menunjukkan keberpi-
hakan kepada masyarakat, di mana KPPU 
memutuskan bahwa Indomaret atau 
 sejenisnya tidak boleh bersaing head to 
head dengan UMKM.

Dua kasus itu lah yang menjadi 
penanda eksistensi KPPU. Se-
lain itu KPPU juga mena-
ngani, bukan cuma 
perkara tapi juga 
pertimbangan kebi-
jakan Pemerintah. 
 Sebagai contoh, 
industri penerba-
ngan dulu dikuasai 
oleh Garuda dan 
Merpati kemudi-
an KPPU melihat, 
kalau penerba ngan 
hanya dikuasai oleh 
dua pelaku  usaha terse-
but, industri penerbangan 
tidak akan tumbuh. Kedua  adalah, 
 Pemerintah ternyata menyerahkan keten-
tuan tarif penerbangan kepada asosi-
asi, sesuatu yang menurut KPPU itulah 
bentuk kartel. Di mana-mana tarif itu di-
tentukan oleh regulator, bukan asosiasi. 
KPPU lalu memberi pertimbangan  kepada 
 Pemerintah untuk menarik kembali we-
wenang penentuan tarif kepada kemente-
rian dan kedua membuka regulasi industri 
penerbangan.

Ketika KPPU merekomendasikan itu, 
banyak pihak merasa khawatir jatah 

kue keuntungan ekonomi dari bisnis 
penerbangan akan terbagi dengan 
perusahaan-perusahaan lain yang akan 
tumbuh. Nyatanya setelah Pemerintah 
menerima rekomendasi KPPU dan 
membuka jalan, justru kuenya makin besar 
dan peluang perusahaan-perusahaan 
incumbent itu bisa meraup keuntungan 
semakin besar, dengan tata kelola yang 
baik pula tentunya.  

Itulah contoh yang menunjukkan bahwa 
persaingan bisa membuat perusahaan 
jadi lebih baik. Itu juga contoh bagaimana 

KPPU bertindak tidak melulu lewat 
jalur perkara tapi juga saran 

pertimbangan kepada Pe-
merintah. Dari tingkat 

penerbangan yang 
cuma sekitar 1 juta 
orang dalam sebu-
lan, meningkat jadi 
11 juta.

Di awal-awal 
 berdiri, kabut keti-

daknyamanan dari 
berbagai kalangan 

yang praktik usahanya 
bersinggu ngan dengan 

persaingan usaha. Namun 
lembaga ini meyakini bahwa 

setiap peruba han, walaupun baik, pasti 
membuat bebe rapa pihak merasa tidak 
nyaman. Karena itulah di masa-masa awal, 
mereka sering mensosialisasikan tentang 
persaingan  usaha yang sehat baik kepada 
pelaku usaha, dan Pemerintah, serta pi-
hak-pihak lainnya. Secara umum, pengusa-
ha menurutnya, mendukung praktik bisnis 
yang sehat karena mendukung pertumbu-
han perekonomian dan usaha mereka.

Di tahun ketiga berdirinya, KPPU kemudi-
an mengambil lompatan yang lebih jauh 

Utama

Komisi ini pun diberi 
tambahan tugas dari 

Negara untuk melakukan 
pengawasan kemitraan antara 

pelaku usaha dan UMKM 
melalui UU No.20/2008.
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dengan mendirikan kantor perwakilan 
daerah yakni di Surabaya dan  Medan 
 dengan pertimbangan keberadaan 
 daerah  industri di kedua tempat itu. Per-
wakilan daerah ini juga bertujuan menun-
jukkan kepada publik bahwa lembaga itu 
hadir, semakin dekat dengan masyarakat. 
Tahun itu, KPPU masih fokus pada upa-
ya mengurangi persekongkolan tender 
dengan menerbitkan petunjuk tentang 
antipersekongkolan seperti indikasi apa 
yang bisa digolongkan sebagai tender. 
Sejak itu, masyarakat kian sering melapor-
kan  kasus-kasus persekongkolan tender. 
Catatan sejarah ini ditorehkan jauh sebe-
lum berdirinya  lembaga LKPP yang mena-
ta tentang  pengadaan barang dan jasa.  

Tambahan Tugas Membela dari Bebera-
pa UU Baru

Setelah eksis selama beberapa tahun, 
semua pihak makin menyadari arti 
 penting dari keberadaan KPPU. Komisi ini 
pun diberi tambahan tugas dari Negara 
 untuk melakukan pengawasan kemitraan 
antara pelaku usaha dan UMKM melalui 
UU No.20/2008. Sebelum diberi kewena-
ngan, KPPU sudah menilai arti penting dari 
UMKM. UU No. 5/1999 memang menge-
cualikan wewenang KPPU soal UMKM. 

Pada masa itu KPPU tidak bisa bicara 
 banyak di sana karena UMKM dikecua-
likan dalam persaingan usaha. Tapi KPPU 
 meyakini bahwa jika UMKM ini tidak dilin-
dungi, bisa berdampak pada persaingan 
yang tidak sehat.  Hal itu juga tertuang 
dalam TAP MPR No. 16/1998 yang men-
egaskan keberpihakan politik ekonomi 
 Indonesia terhadap UMKM. KPPU mene-
gaskan bahwa Pemerintah harusnya ber-
pihak pada UMKM tanpa menga baikan 
 usaha besar maupun BUMN. Karena 
kemudian KPPU memiliki wewenang di 

persaingan usaha, dan penyusun we-
wenang ini menyadari ada peluang per-
saingan tidak sehat antara usaha besar 
dan UMKM, dengan contoh Indomaret 
tadi, maka kemudian Pemerintah menga-
tur satu pasal di sana. Bahwa untuk me-
mastikan kemitraan ini berjalan dengan 
sehat, maka perlu diawasi oleh lembaga 
yang mengawasi tentang persaingan usa-
ha, tidak disebutkan secara spesifik KPPU, 
hanya lembaga yang mengatur persai-
ngan usaha ini. KPPU baru muncul secara 
spesifik dalam peraturan pelaksanaannya.

Tidak mudah bagi KPPU dalam men-
jalankan tugas tambahan pengawasan 
kewenangan itu. Salah satunya karena 
 anggaran Komisi tidak besar. Adanya tam-
bahan wewenang tidak berarti ada penam-
bahan anggaran juga. Ada dua tugas yang 
ditugaskan oleh UU kemitraan tadi, satu 
mengawasi pelaksanaan kemitraan, dua 
menangani perkara apabila ada kemitraan 
yang tidak sehat. Dalam menangani ma-
salah pengawasan kemitraan, pihaknya 
harus berkoordinasi dengan Kementerian 
lain seperti Koperasi dan UKM, sementara 
untuk penegakan hukum tentu saja ke-
wenangan berada di tangan KPPU. 

Meski memiliki kewenangan penega-
kan hukum di bidang ini, KPPU tidak ser-
ta merta langsung menangani perkara. 
Adapun perkara pertama melibatkan PT 
Pos Indonesia yang ketika itu diputus ti-
dak bersalah. Tidak mudah juga mendefi-
nisikan masalah kemitraan sehingga ber-
dampak pada sedikitnya jumlah perkara 
di awal-awal berlakunya UU No. 20/2008. 
UU Cipta Kerja yang muncul belakangan 
juga mengubah beberapa definisi dan 
beberapa yang menurut KPPU, seharus-
nya mendapat penjelasan lebih lanjut 
 terutama definisi menguasai dan  memiliki. 
 Dalam UU Cipta Kerja mengubah definisi 



16
KOMPETISI EDISI II. 2022

dari UU No. 20/2008, menguasai di situ 
didefinisikan sebagai menguasai secara 
yuridis. Menguasai secara yuridis inilah 
yang belum mendapatkan pendalaman 
secara menyeluruh. 

Keberadaan UU Cipta Kerja pun men-
gubah cara penanganan perkara KPPU 
 karena menghapus sanksi pidana menjadi 
hanya semata-mata sanksi administratif 
di bidang persaingan usaha. Namun hal 
tersebut lah yang perlu dicermati oleh 
pelaku usaha. Memang iklim investasi 
dengan ancaman hukum pidana sudah 
dihapuskan sehingga tidak ‘menakutkan’ 
lagi. Walaupun nyatanya KPPU dalam 
 waktu 20 tahun ini tidak pernah sekalipun 
memakai sanksi pidana itu. 

Yang perlu dicermati kedua adalah,  sanksi 
pidana dihapus, Pemerintah membuka 
sanksi administratif itu menjadi denda 
tak terbatas Dalam UU Ciptaker tidak ada 
batas maksimalnya, yang semula dibata-
si hanya sampai Rp25 miliar. Pemerintah 
merasa bahwa ketiadaan batas ini tidak 
sesuai dengan teori kepastian hukum. 
Artinya bisa berapapun, sehingga bisa 
mengkhawatirkan juga. Melalui PP No. 
24/2021, sanksi denda itu maksimal 50 
persen dari turn over, atau 10 persen dari 
keuntungan bersih pelaku usaha tersebut. 
Itu yang kemudian menjadi perhatian dari 
pelaku usaha.

Yang ketiga, dampak tidak langsung ke-
pada masalah ekonomi, yaitu beralih-
nya  upaya hukum keberatan KPPU yang 
semula di pengadilan negeri, sekarang 
ke  pengadilan niaga. Dampak ke pengu-
saha, butuh upaya lebih dari pengusaha 
jika ingin mengajukan upaya keberatan 

atas keputusan KPPU lantaran pengadilan 
niaga di Indonesia jumlahnya tidak lebih 
dari lima buah. Sebelum UU Cipta Kerja 
diberlakukan, pengajuan keberatan dapat 
dilakukan di pengadilan negeri tempat di 
mana entitas usaha itu berdomisili. 

Untungnya, Mahkamah Agung sudah 
memiliki solusi lain yaitu diberlakukannya 
sistem peradilan dengan elektronik, jadi 
walaupun jauh bisa memakai sistem ini. 
Kalau pelaku usaha tidak punya perangkat 
elektronik di rumahnya, ia bisa ke penga-
dilan tinggi terdekat, nebeng di pengadilan 
tinggi terdekat itu. Itulah beberapa peru-
bahan dalam UU Ciptaker terkait persai-
ngan usaha. 

Setelah 22 tahun berdiri, keberadaan 
KPPU masih sangat penting karena 
 Pemerintah sekarang sudah memilih 
sistem ekonomi yang dikembalikan pada 
mekanisme  pasar berdasarkan Pancasila 
yang  sejalan  dengan amandemen Pas-
al 33  dengan penambahan ayat 4 dari 
UUD 1945,  sesudah lahir UU 5/1999. Pada 
ayat ini ada ketegasan bahwa perlunya 
persaingan yang sehat dan perlu adanya 
pengawas persaingan usaha. Pengawas 
persaingan usaha ini di mana-mana selalu 
independen. Karena sifatnya harus mem-
berikan koreksi, tidak hanya pada industri 
tapi juga regulator sehingga harus tetap 
dalam posisi yang independen. Dan ini 
berlaku di semua negara yang serupa. 

Karena itu, ke depan, posisi KPPU sangat 
strategis, apalagi Indonesia memasu-
ki era masyarakat ekonomi ASEAN yang 
 mengaburkan sekat-sekat antarnegara 
sehingga KPPU menjaga persaingan usa-
ha di negeri ini.

Utama
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Agar Cahaya Independensi 
Itu Tetap Berpijar

Untuk menghasilkan iklim persiangan 
usaha, keberadaan lembaga pengawas 
seperti Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU), mutlak diperlukan. Agar 
kinerjanya optimal, maka independensi 
lembaga perlu dijaga dengan cermat. 
Perkembangan independensi KPPU makin 
baik, meski masih menyisakan beberapa 
tantangan di masa yang akan datang. 

Dari hasil perbincangan dengan 
Mohammad Reza, Senior ini ingat 
betul, pada awal-awal berdirinya, dari 
sisi anggaran, KPPU masih berada di 
bawah Kementerian Perindustrian dan 
Perdagangan. Karena itu, sejak 2000-2008, 
pihaknya selalu mengurus anggaran ke 
kementerian tersebut. Hal ini menurutnya 
membuat KPPU merasa tidak independen, 
sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. UU N0.5/ 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat mengatakan bahwa sumber 
anggaran KPPU adalah dari APBN. Karena 
itu, sejak 2008, KPPU mendapat perubahan 
dari Keppres No. 20/2008 yang menyebut 
KPPU punya anggaran mandiri.

“Dulu kami masih melekat di Kementerian 
Perindustrian dan Perdagangan. Karena 
KPPU merasa sebagai lembaga indepen-
den, KPPU memilih mencari kantor di luar 
sejak 2022,” ujarnya. 

Tantangan independensi lainnya yakni 
di area status kepegawaian lembaga 
itu. Sejak awal, katanya, hal ini memang 

sudah dibahas Pemerintah karena status 
kepegawaian yang diinginkan Pemerintah 
hanya dua yaitu pegawai yang dibayar 
oleh APBN  (pegawai Pemerintah) dan 
pegawai yang dibayar bukan oleh APBN 
(swasta murni). Sejak awal, tuturnya, 
karena pegawai KPPU dibayar oleh APBN, 
makanya statusnya adalah pegawai 
Pemerintah. 

“Tapi karena waktu itu pimpinan-
pimpinan KPPU adalah orang-orang yang 
reformis dan berpendapat bahwa KPPU itu 
harusnya independen, maka pandangan 
sikap itu dipertahankan oleh pimpinan 
KPPU. Waktu itu memang masih pilihan 
dan sangat dimungkinkan pada waktu 
itu,” ungkapnya. 

Seiring berjalannya waktu, status bukan 
pegawai Pemerintah ini punya sandungan 
hukum karena UU No 5/1999 mensyaratkan 
KPPU bisa melakukan penyelidikan. 
Penyelidikan, katanya, harus dilakukan 
oleh aparatur negara. Hal ini yang 
menjadi permasalahan pada awalnya dan 
kemudian menjadi permohonan uji materi 
UU No 5 tahun 1999 melalui Mahkamah 
Konstitusi dan memutuskan menerbitkan 
putusan No 85/2016. Di tahun itu juga MK 
mendudukkan KPPU sebagai lembaga 
independen yang membantu negara 
dalam ranah eksekutif. Sayangnya, terang 
Reza, makna yang dikemukakan oleh MK 
ini belum diterjemahkan dengan baik 
hingga saat ini. Putusan seperti itu juga 

Perspektif

Narasumber:
Mohammad Reza
Staf Ahli Unsur Pembantu Komisi Bidang Hukum KPPUSim imis bo
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MK lakukan terhadap KPK. Status pegawai 
KPK kemarin diubah jadi PNS namun hal itu 
tidak terjadi pada KPPU. 

Pada 2020 lalu memang para pegawai 
KPPU sempat mengajukan permohonan 
uji materi terkait status kepegawaiannya. 
Namun sayangnya ditolak oleh MK 
karena persoalan administratif, sebelum 
membahas mengenai isi permohonan. 
Alhasil, sampai hari ini pun status pegawai 
KPPU pun masih belum jelas. 

“UU Aparatur Sipil negara yang kini berlaku, 
sekarang tidak dimungkinkan. Semua 
lembaga itu harus berstatus ASN atau 
PNS atau PPPK. Inilah yang sekarang yang 
sedang diperjuangkan. Status Lembaga 
dan pegawainya ini yang menurutnya  
menjadi pekerjaan rumah Pemerintah 
yang harus segera diselesaikan kalau bisa 
sebelum masa bakti saat ini berakhir. Kalau 
tidak kan harus mulai dari awal sementara 
usia jalan terus,” ujarnya.  

Pada kesempatan berbeda, Ketua KPPU 
Ukay Karyadi mengakui masih memiliki 
permasalahan di internal lembaganya. 
Salah satunya terkait status pegawai 
KPPU yang belum juga diakui sebagai 
ASN. “Padahal, mulai tahun depan 
pemerintah hanya mengakui ASN, yaitu 
ASN yang berstatus PNS maupun Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak 
(PPPK),” katanya. 

Saat ini, pegawai KPPU berjumlah 443 
orang. Dari jumlah tersebut, tidak sampai 
10 orang yang menyandang status PNS. 
Artinya, bila tidak ada political will dari 
Pemerintah terkait status pegawai KPPU, 
maka sudah bisa ditebak bagaimana nasib 
pegawai dan lembaga KPPU di tahun 
depan.

Selama kurun waktu 22 tahun terakhir, 
KPPU telah melakukan berbagai upaya 
penyelesaian penataan organisasi dan 
kepegawaian. Salah satunya dengan 
mendorong perubahan UU No. 5/99 
tentang Larangan Praktek Monopoli Dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Upaya 
lain adalah kolaborasi dengan Mahkamah 
Agung dalam menafsir Pasal 34 ayat (4) 
pada UU No. 5/1999, serta mengajukan 
judicial review ke Mahkamah Konstitusi. 

Masih dalam lingkup independensi, KPPU 
juga terus menyuarakan penguatan secara 
kelembagaan dengan kewenangan-
kewenangan yang lebih. Perjuangan itu 
sudah diusung sejak beberapa tahun 
silam, ketika UU 5/1999 hendak direvisi. 
Ada beberapa isu krusial yakni penguatan 
kelembagaan KPPU sehingga sama 
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), menggeser regim merger dari post 
merger yang membebani pelaku usaha 
menjadi pre-merger notification yang 
sejalan praktik internasional terbaik.

Isu lainnya mengadopsi program liniensi 
atau whistleblower, atau justice collabolator 
dengan memberi keringanan hukuman 
bagi pelaku usaha yang kooperatif 
selama periode pemeriksaan. Terakhir, 
memberikan perluasan kewenangan 
KPPU sehingga menjangkau pelaku usaha 
di negara lain tetapi memiliki kegiatan 
bisnis di Indonesia. 

Itulah sejumlah tantangan untuk menjaga 
nyala api independensi KPPU, tetap 
bersinar, menerangi Indonesia, memberi 
harapan baru, bahwa kegelapan tidak 
akan meliputi perjalanan bangsa ini.

Perspektif
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dalam 22 TAHUNCapaian KPPUCapaian KPPU

2000

KPPU mulai menangani 

2 kasus pertama dari 

laporan publik

2001

KPPU memberikan saran pertimbangan pencabutan 
kewenangan INACA dalam penetapan tarif angkatan 
udara yang memulai reformasi sektor penerbangan

2002

2004

KPPU membacakan Putusan Pembagian Pekerjaan 
antara PT SPIJ dengan PT Citra Turbindo sebagai 

Putusan pertama dari hasil inisiatif. 

Putusan pertama 
KPPU yang 

dikuatkan oleh 
Mahkamah 

Agung.

2003

KPPU melaksanakan konferensi ASEAN 
tentang hukum persaingan usaha 

untuk pertama kalinya. 

2005

KPPU bergabung di 
keanggotaan Komite 

Persaingan OECD 
sebagai Regular 

Observer

2006

2007

KPPU merevisi tata cara 
berperkara melalui 

Perkom 1/2006

Putusan Temasek diputus 
sebagai putusan 

internasional pertama

2008

2009

Putusan KPPU tentang Kartel SMS 
diputus sebagai putusan dengan 

dampak konsumen terbesar

KPPU Menerbitkan 
Perkom 1/2009 tentang 

Pranoti�kasi M&A
KPPU merevisi 

tata cara 
penanganan 

perkara melalui 
perkom 1/2010

2011

KPPU 
menginisiasi The 

ASEAN High 
Level Meeting 

on Competition 
(AHLMC)

2012

KPPU meraih Opini WTP dari BPK 
pertama kali untuk pengelolaan 

anggaran tahun 2011

2013

PP No. 17/2013 di sahkan, dan 
memulai pelaksanaan tugas KPPU 

atas pengawasan kemitraan

2015

2014

KPPU membentuk Pojok 
Persaingan Usaha pertama di 

Universitas Padjadjaran

KPPU dan Persaingan Usaha 
untuk pertama kali masuk 

dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah 2015-2019

2016

KPPU membentuk Direktorat 
Pengawasan Kemitraan untuk 

memulai pelaksanaan 
kewenangan pengawasan 

kemitraan

2017

Perkom 1/2017 
tentang Tata Cara 

Penanganan Perkara 
Pelaksanaan 

Kemitraan disahkan

2019

Presiden menunjuk 
Anggota Komisi 

Periode Keempat dan 
untuk pertama 

kalinya dilakukan 
pelantikan langsung 

oleh Presiden

KPPU mengeluarkan beberapa Peraturan 
berkaitan Tata Cara Penanganan Perkara, 

Pengawasan Kemitraan, dan Merger & Akuisisi.

2021

20202022

KPPU mengeluarkan Perkom 
1/2020 tentang Penanganan 

Perkara Secara Elektronik

KPPU mengeluarkan Peraturan KPPU 
Nomor 2/2021 sebagai bentuk 

penyesuaian terhadap UU Nomor 11/ 
2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) 

KPPU mengeluarkan PerKPPU 
Nomor 1/2022 tentang Program 

Kepatuhan Persaingan Usaha

2010

2018

$
$

$
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Penegakan Hukum

PT. Anjawani Mitra Madani 
Laksanakan Perintah KPPU untuk 
Perbaikan Kemitraan
KPPU meminta PT Anjawani Mitra 
Madani (PT AMM) untuk memperbaiki 
pelaksanaan kemitraannya dengan 176 
(seratus tujuh puluh enam) peternak 
plasma di sektor peternakan ayam 
broiler yang menjadi mitranya. Dengan 
dilaksanakannya perintah tersebut, KPPU 
telah menerbitkan Penetapan Komisi yang 
disampaikan di Kantor Pusat KPPU pada 
9 Juni 2022 yang lalu. Dalam Penetapan 
tersebut disebutkan bahwa PT AMM telah 
melakukan segala perbaikan sebagaimana 
dimaksud dalam Peringatan Tertulis I dan 
Peringatan Tertulis II, sehingga dengan 
begitu Perkara No. 06/KPPU-K/2021 
tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 
ayat (1). UU No. 20 Tahun 2008 terkait 
Kemitraan Percontohan Ayam Broiler PT 
Anjawani Mitra Madani di Provinsi Jawa 
Barat dihentikan.

PT AMM adalah perusahaan yang bergerak 
di bidang peternakan ayam broiler. 
Sebagai bagian dari pengelolaan bisnisnya, 

PT AMM telah menjalin kemitraan inti 
plasma dengan 176 peternak plasma aktif. 
Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2017 
tersebut bertempat di wilayah Kabupaten 
Bandung Barat dan memiliki cabang di 
11 (sebelas) kota/kabupaten di Provinsi 
Jawa Barat. Investigasi di bawah Inisiatif 
KPPU pada 2021 ini menemukan adanya 
dugaan pelanggaran Pasal 35 ayat (1) 
UU No. 20 tahun 2008 yang dilakukan 
oleh PT AMM. PT AMM diduga secara 
sepihak menetapkan jaminan kepada 
peternak, menentukan kualitas sapronak, 
sanksi sepihak kepada Peternak Plasma, 
dan perilaku lainnya. KPPU kemudian 
melanjutkan kasus tersebut ke tahapan 
selanjutnya yaitu penanganan perkara.

Berdasarkan persidangan, KPPU mene-
mukan adanya dugaan penguasaan yang 
dilakukan oleh PT AMM terhadap peter-
nak plasma dalam hubungan kemitraan di 
antara kedua belah pihak, seperti pengali-
han risiko kepada Peternak Plasma, harga 
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Penegakan Hukum

tunggal kepada sapronak, sehingga KPPU 
meminta PT AMM untuk melakukan per-
baikan klausul perjanjian seperti:
a. Merevisi klausul Perjanjian Pemeli-

haraan Ayam Broiler (Sapronak).
b. Merevisi klausul Perjanjian Harga dan 

Bonus.
c. Memperbaiki pelaksanaan kemitraan 

antara PT AMM.
d. Memberi pemahaman menyeluruh 

kepada seluruh petugas lapangan 
yang bersentuhan langsung  dengan 
peternak plasma mengenai me-
kanisme kemitraan.

e. Memastikan seluruh petugas lapa-
ngan yang bertugas untuk melakukan 
pemantauan ke kandang peternak 
plasma sesuai Standard Operating 
Procedure (SOP), memberikan infor-
masi akurat mengenai mekanisme 
kemitraan sesuai perjanjian baru 
kepada peternak plasma, memberi-
kan penjelasan mekanisme com-
plain kepada peternak plasma terkait 

 sapronak, memastikan peternak plasma 
mendapatkan informasi akurat terkait 
mekanisme kemitraan sesuai perjanjian 
terbaru, dan memastikan bahwa peter-
nak plasma menerima perjanjian dan 
menjalankan kemitraan sesuai perjanji-
an terbaru.

Berdasarkan hasil pengawasan KPPU, 
PT AMM telah melakukan perbaikan 
pelaksanaan kemitraan sesuai dengan 
perintah perbaikan dalam Peringatan 
Tertulis. Untuk itu, KPPU mengeluarkan 
Penetapan Komisi berdasarkan Pasal 41 
ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 
2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan 
Penanganan Perkara Kemitraan. Penetapan 
Komisi adalah hasil penilaian Komisi yang 
diputuskan dalam Rapat Komisi untuk 
menghentikan perkara setelah Terlapor 
melaksanakan seluruh perbaikan atas 
dugaan pelanggaran yang dilakukan sesuai 
Peringatan Tertulis.

PT Aero Citra Kargo Melanggar UU 
5/99 dalam Melakukan Ekspor Benih 
Bening Lobster
KPPU memutuskan PT Aero Citra Kargo (PT 
ACK) terbukti secara sah dan meyakinkan 
melanggar Pasal 17 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 (UU 5/99) yang 
dibacakan dalam Sidang Majelis dengan 
agenda Pembacaan Putusan atas Perkara 
No. 04/KPPU-I/2021 di Kantor Pusat KPPU 
di Jakarta pada 9 Juni 2022 lalu.

Perkara ini berawal dari hasil penelitian 
yang ditindaklanjuti ke tahap Sidang 
Majelis Komisi terkait Jasa Pengurusan 
Transportasi Pengiriman (Ekspor) Benih 

Bening Lobster (BBL), yang dilakukan 
oleh PT ACK. Dalam sidang ditemukan 
bahwa PT ACK merupakan perusahaan 
satu-satunya yang hadir pada pertemuan 
sosialisasi, sehingga tidak ada substitusi 
perusahaan jasa pengurusan transportasi 
pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan ke 
luar wilayah Indonesia.

Fakta persidangan juga menunjukkan 
adanya hambatan masuk (entry barrier) 
bagi perusahaan eksportir apabila tidak 
memiliki dokumen Surat Penetapan Waktu 



22
KOMPETISI EDISI II. 2022
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tidak dapat dilaksanakan sehingga para 
eksportir tidak mempunyai pilihan lain. 
Dengan demikian, PT ACK memiliki posisi 
monopoli dalam pasar bersangkutannya. 
Majelis Komisi juga menemukan adanya 
pemusatan kekuatan ekonomi dengan 
melakukan penetapan harga yang eksesif.

Berdasarkan berbagai fakta tersebutlah 
Majelis Komisi memutus PT ACK terbukti 
secara sah dan meyakinkan melanggar 
Pasal 17 UU 5/1999. Atas pelanggaran 
tersebut Majelis Komisi pada Putusan-
nya merekomendasikan kepada Komisi 
untuk memberikan saran dan pertimba-
ngan kepada Presiden Republik Indonesia 
agar menginstrusikan kepada seluruh Ke-
menterian/Lembaga untuk berkonsultasi 
dan meminta pendapat KPPU sebelum 
 menerbitkan peraturan dan/atau kebi-
jakan terkait ekonomi, bisnis dan perda-
gangan. Selain itu, saran dan pertimba-
ngan juga ditujukan kepada Kementerian 
Investasi/Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM) untuk membatalkan No-
mor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 
9120302232765 yang diterbitkan pada 
tanggal 26 Februari 2019 khusus dalam 
bidang Jasa Pengurusan Transportasi 
(JPT).

Pengeluaran (SPWP) untuk melakukan 
ekpsor BBL tujuan keluar dari wilayah 
Negara Republik Indonesia. Sementara 
itu, ada juga bukti yang menunjukkan 
pemusatan kekuatan ekonomi di mana 
adanya dukungan Pemerintah atas 
terbitnya dokumen SPWP. Meski tidak ada 
penunjukkan resmi, PT ACK merupakan 
satu-satunya pelaku usaha. Hal tersebut 
berdasarkan hasil dari proses persidangan 
yang menemukan fakta bahwa jika 
eksportir menggunakan perusahaan kargo 
selain PT ACK dalam proses pengeluaran 
(ekspor) BBL tujuan keluar wilayah Negara 
Republik Indonesia, maka eksportir 
tersebut akan terhambat atau kesulitan 
dalam mengurus dokumen SPWP dari 
Dirjen Perikanan Tangkap KKP. Sementara 
SPWP sebagai salah satu persyaratan 
pengeluaran (ekspor) BBL tujuan keluar 
wilayah Negara Republik Indonesia adalah 
persyaratan yang menghambat pelaku 
usaha eksportir BBL lainnya. 

Selain itu, ditemukan juga adanya 
penguasaan pasar lebih dari 50% atau 
monopoli yang terlihat dari keterangan 
para eksportir di mana apabila tidak 
menggunakan jasa transportasi milik 
PT ACK maka ekspor pengiriman BBL 
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KPPU Hukum PT Bumitama Gunajaya 
Agro Rp 3 Miliar Atas Keterlambatan 
Notifikasi

KPPU menghukum PT Bumitama Gunajaya 
Agro (PT BGA) dengan denda sebesar Rp 
3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) karena 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan keterlambatan pemberitahuan 
atau notifikasi atas pengambilalihan 
saham yang dilakukannya atas PT Ladang 
Sawit Mas (PT LSM), PT Agriplus, dan PT 
Hungarindo Persada (PT HP). PT BGA 
merupakan perusahaan yang bergerak 
di bidang perkebunan dan pabrik kelapa 
sawit, yang beroperasi di tiga provinsi, 
yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan 
Barat, dan Riau. Unit usaha PT BGA terdiri 
dari 68 (enam puluh delapan) perkebunan 
kelapa sawit seluas 186.246 (seratus 
delapan puluh enam ribu dua ratus empat 
puluh enam) hektar dan 15 (lima belas) 
pabrik kelapa sawit.

Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang 
Majelis Komisi Pembacaan Putusan pada 
17 Juni 2022 lalu di Kantor Wilayah III 
KPPU Bandung. Perkara bermula dari 
penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU 
atas Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU 

5/99 jo Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 atas 
akuisisi PT BGA atas PT LSM, akusisi PT BGA 
atas PT Agriplus, dan akuisisi PT BGA atas 
PT HP. 

Fakta hasil penemuan KPPU adalah akuisisi 
yang dilakukan PT BGA atas PT LSM 
berlaku efektif pada tanggal 10 Agustus 
2012 dan seharusnya dinotifikasikan pada 
tanggal 21 September 2012. Transaksi 
tersebut baru dinotifikasikan ke KPPU 
pada 6 Mei 2021, sehingga terlambat 2.023 
hari (dua ribu dua puluh tiga). Kemudian, 
akuisisi yang dilakukan PT BGA atas PT 
Agriplus berlaku efektif pada tanggal 12 
April 2017 dan seharusnya dinotifikasikan 
pada tanggal 25 Mei 2017. Transaksi 
tersebut baru dinotifikasikan ke KPPU 
pada 31 Maret 2021, sehingga terlambat 
919 hari (sembilan ratus sembilan belas). 
Fakta lainnya yaitu akuisisi yang dilakukan 
PT BGA atas PT HP berlaku efektif pada 
tanggal 14 Juni 2017 dan seharusnya 
dinotifikasikan pada 26 Juli 2017. Transaksi 
tersebut baru dinotifikasikan ke KPPU pada 
31 Maret 2021, sehingga terlambat 881 hari 
(delapan ratus delapan puluh satu).
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Program Kepatuhan sebagai Upaya 
Pencegahan Pelanggaran Hukum 
Persaingan Usaha

KPPU telah mengesahkan Peraturan 
Komisi Nomor 1 Tahun 2022 (PerKPPU 
1/2022) tentang Program Kepatuhan 
Persaingan Usaha pada tanggal 24 Maret 
2022. Program ini merupakan bagian dari 
kebijakan perusahaan yang mengikat 
seluruh unsur dalam perusahaan untuk 
menjalankan rangkaian kegiatan usaha 
sesuai prinsip persaingan usaha yang 
sehat seperti yang tercantum pada Pasal 
2 PerKPPU 1/2022.

PerKPPU ini dibuat dengan tujuan untuk 
memberikan pemahaman Kepatuhan 
bagi pelaku usaha dalam mencegah 
terjadinya pelanggaran Undang-Undang, 
mendorong pelaksanaan kegiatan usaha 
agar sesuai dengan prinsip persaingan 
usaha yang sehat, dan memberikan 
panduan bagi pelaku usaha untuk 
menyusun dan melaksanakan Program 
Kepatuhan di perusahaan masing-masing.
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Program Kepatuhan meliputi kode etik, 
panduan Kepatuhan, dan pelaksanaan 
sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, 
dan/atau kegiatan lain dalam rangka 
pelaksanaan Program Kepatuhan di 
perusahaan. Program Kepatuhan yang 
disusun, dapat dikembangkan sesuai 
dengan kebutuhan pelaku usaha. Jadi, 
Program Kepatuhan yang dimiliki suatu 
perusahaan akan menjadi sangat khas 
karena sesuai dengan budaya perusahaan 
tersebut.

Pelaku usaha yang mengikuti Program 
Kepatuhan ini akan mendapatkan banyak 
manfaat antara lain, keringanan atas 
sanksi denda yang akan dijatuhkan 
ketika suatu saat pelaku usaha tersebut 
melanggar hukum persaingan usaha. 
Selain itu, Program Kepatuhan bermanfaat 
dalam menjaga nama baik dan reputasi 

pelaku usaha, menjaga etika bisnis 
dan budaya organisasi dalam rangka 
mewujudkan tata Kelola perusahaan yang 
baik, menciptakan prosedur Kepatuhan, 
meningkatkan kepercayaan dari investor, 
mitra usaha, konsumen, dan/atau 
pemerintah, mendorong pemeliharaan 
nilai persaingan usaha yang sehat, dan 
mencegah pelanggaran Undang-Undang.

Bagaimana cara mendaftar Program 
Kepatuhan? Pelaku usaha yang ingin 
mendaftarkan badan usahanya pada 
program ini dapat mengirimkan surat 
pendaftaran yang berisi identitas diri dan 
perusahaan yang ditujukan ke Ketua KPPU 
sesuai yang tercantum pada Lampiran 
1 PerKPPU 1/2022. Setelah itu pelaku 
usaha melakukan penyusunan Program 
Kepatuhan yang terdiri dari kode etik, 
Panduan Kepatuhan, dan pelaksanaan 
sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan/
atau kegiatan lain di Perusahaan.

Setelah program Kepatuhan tersebut 
dilaksanakan, pelaku usaha menyusun 
Laporan Pelaksanaan Penyusunan 
Program Kepatuhan yang disampaikan ke 
KPPU. Selanjutnya KPPU akan melakukan 
evaluasi terhadap pelaksanaan Program 
Kepatuhan, melalui proses persidangan 
oleh Majelis Komisi yang kemudian 
dikeluarkan Penetapan Program 
Kepatuhan oleh KPPU.

Program Kepatuhan ini menjadi upaya 
pencegahan dan awareness bagi pelaku 
usaha untuk selalu mematuhi hukum 
persaingan usaha dalam setiap aksi 
korporasinya. Bagi pelaku usaha, tentu 
keringanan pengenaan sanksi denda yang 
diberikan bukan berarti dijadikan alasan 
kelalaian apabila terjadi pelanggaran 
hukum persaingan usaha. Namun, 
diharapkan menjadi pemicu tumbuhnya 
budaya bersaing sehat.

Lebih lanjut, PerKPPU 1/2022 dapat 
dilihat pada tautan https://kppu.go.id/
peraturan-komisi/.
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English Section

The journey of a person’s life for 22 years 
is not a short time. During these more than 
two decades, various thistles, intertwined, 
hindered progress. However, with strong 
determination, all the challenges were 
successfully passed and looked to the 
future with more optimism.

The same thing is also experienced by the 
Indonesia Competition Commission (ICC), 
which this year marks the 22nd anniversary 
of its work in the country, supporting the 
creation of a healthy competition climate, 

A Million Stories 
of ICC’S Journey 

thereby promoting economic growth and 
equality There are a myriad of stories 
etched in the memories of the witnesses 
of the history of the journey for more than 
two decades for the few “seniors” who are 
still serving, from the beginning until now.

Talking about the background of the 
formation of the ICC, it all started with the 
1998-1999 economic crisis. A year earlier, 
in 1997, President Soeharto stated that 
Indonesia had announced that it would 
enter the take-off era. However, a year 
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later, a crisis storm that first hit Thailand 
and then spread to other ASEAN countries, 
including Indonesia.

From the crisis, it could be seen that the 
economic foundation of Indonesia, which 
had tasted the title of the Asian Tiger, was 
not as solid as expected. This archipelagic 
country is one of the worst in its economic 
downturn. One indicators can be seen from 
the exchange rate of the rupiah against the 
USD. In the past, 1 USD was equivalent to 
Rp. 1,500, however, as soon as the crisis hit, 
it immediately jumped to more than Rp. 
15,000 per USD. The economic downturn 
was followed by a wave of demonstrations 
of public distrust of the government. Then 
Indonesia try in various ways to overcome 
the problem. One of them was signed an 
agreement with the IMF. 

So that’s how Indonesia started receiving 
loans from foreign institutions. Not long 
after receiving the loan, President Soeharto 
resigned. One of the agreements with the 
foreign donor agency, the World Bank, 
is the enforcement of competition law, in 
order to create healthy competition. This 
is because donor agencies believe that 
Indonesia’s economic system is wrong, 
such as the proximity of some business 
actors to the government, and then they 
get certain privileges in running their 
business.

Donors also see the problem of monopoly 
that is happening a lot and things like this 
actually undermine the foundation of the 
economy so that it is easy to collapse. Of 
course, donor institutions with backgrounds 
from Western and European countries 
have an atmosphere of free competition. 
This is what makes them believe and then 
encourage that the Indonesian economy 
can be improved with free competition.

This free competition requires a controlling 
body, checks and balances, so that apart 
from the abolition of state monopolies, 
a law is also formed that prevents 
monopolies, and then a supervisory body 
is formed. That was the reason why ICC 
was born at that time. That is also why in 
ASEAN, Indonesia is the first country to 
have a business supervisory body, then 
Thailand. Because these two countries are 
in very serious condition and both of them 
also receive a lot of assistance from the 
IMF.

Although the history of the establishment 
of the ICC has close ties to the IMF, however, 
the law that talks about competition is 
solely initiated by the donor agency is not 
right. Why? Because if we look back, in 
the 1980s, actually Kwik Kian Gie from the 
Indonesian Democratic Party (PDI) at that 
time had indeed proposed a set of rules 
governing the prohibition of antitrust. 
However, the proposal of the party which 
was outside the government at that time 
was not approved by the Government. 
If we take it further back, the 1950 
Provisional Constitution (UUDS) in one 
of its articles states that the Government 
was trying to limit the existence of private 
or private monopolistic practices at that 
time. However, this provision was not 
implemented because Indonesia returned 
to the 1945 Constitution which did not 
contain the prohibition of monopolistic 
practices.

Back to the initial story of the establishment 
of the ICC, it was not easy because at that 
time there was a change in the economic 
system in Indonesia from previously being 
heavily regulated by the Government, 
then with Law No. 5/1999 concerning the 
Prohibition of Monopolistic Practices and 
Unfair Competition, business policies left 
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to the market mechanism. This, is a big 
challenge for ICC.

Not to mention, the law enforcement in 
the 1999-2000 era was not as complete 
as it is today, so the challenge for ICC is 
how to show its existence to the public by 
enforcing the law.

The first two cases handled by ICC were the 
first, the Caltex Pacific Indonesia tender 
in North Sumatra. This is the first case of 
bid rigging handled by ICC. Bid rigging is 
indeed the prima donna of unfair business 
competition and can also lead to corrupt 
practices. Transparency International 
Indonesia (TII) once stated that 30-40% 
of the state budget was corrupted. Of 
that percentage, at least 70% of them 
were brushed off through a conspiracy to 
procure goods and services. This finding at 
that time was quite horrendous because the 
article on tender conspiracy had not been 
included in Indonesian legal instruments 
at the beginning of the reform. However, 
after the enactment of Law 5/1999, ICC was 
able to pursue business actors who carried 
out such disgraceful practices. To date, 
more than 70% of the cases handled by the 
Commission are closely related to tender 
conspiracy.

The second case handled by the ICC relates 
to the Indomaret franchise. At that time 
the franchise business pattern brought a 
new economic concept and was indeed 
booming. However, it turns out that 
when it has grown it has resulted in the 
death of traditional markets. Therefore, 
ICC then handled this case. The handling 
of this case became the stepping stone 
for the commission to show partiality to 
the community, where ICC decided that 
Indomaret or the other franchise business 
should not compete head to head with 
MSMEs.

The two cases are the markers for the 
existence of ICC. In addition, ICC has 
also handled, not only cases but also 
government policy considerations. For 
example, in the past, the aviation industry 
was controlled by Garuda and Merpati, 
then ICC saw that if the aviation industry 
only controlled by these two companies, 
the aviation industry would not grow. 
Second, the government turned out to be 
handing over the provisions on flight fares 
to associations, something that KPPU think 
is a form of cartel. The rates supposed to set 
by regulators, not associations. ICC then 
gave consideration to the Government 
to withdraw the authority to determine 
tariffs to the ministry and secondly to 
open regulations for the aviation industry.

When ICC recommended it, many parties, 
including those who were worried that 
the share of the economic profit from 
the airline business would be shared with 
other companies that would grow. In 
fact, after the Government accepted the 
ICC’s recommendation and opened the 
way, “the cake” was even bigger and the 
incumbent companies were able to reap 
greater profits, with good governance, of 
course.

That’s an example that shows that 
competition can make a company better. 
This is also an example of how the ICC 
acts not only through the case, but also 
through suggestions for consideration 
to the Government. From the flight rate, 
which is only around 1 million people a 
month, it has increased to 11 million.

In the beginning, there was a fog of 
discomfort from various groups whose 
business practices intersect with 
competition. However, this institution 
believes that any change, no matter how 
good it is, is bound to make some parties 
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feel uncomfortable. That’s why in the early 
days, they often disseminate information 
about fair competition to business actors, 
and the Government, as well as other 
parties. Generally, entrepreneurs support 
healthy business practices because it 
supports economic and business growth.

In the third year of its establishment, ICC 
then took a further leap by establishing 
regional representative offices in Surabaya 
and Medan with consideration of the 
existence of industrial areas in both places. 
This regional representative also aims 
to show the public that the institution is 
present, getting closer to the public. That 
year, ICC still focused on efforts to reduce 
bid rigging by issuing guidelines on anti-
collusion such as indications of what could 
be classified as tender. Since then, the 
public has increasingly reported cases 
of bid rigging. This historical record was 
inscribed long before the establishment 
of the LKPP institution which regulates the 
procurement of goods and services.

Additional Defending Duties of Several 
New Laws

After existing for several years, all parties 
are increasingly aware of the importance 
of the existence of ICC. This commission 
was also given an additional task from the 
State to supervise partnerships between 
business actors and MSMEs through 
Law No. 20/2008. Before being given the 
authority, ICC has assessed the importance 
of MSMEs. Law No. 5/1999 does exclude 
the ICC’s authority regarding MSMEs.

At that time, ICC said we could not talk much 
there because MSMEs were excluded from 
competition. But we believe that if these 
MSMEs are not protected, they can have 

an impact on unfair competition. This is 
also stated in TAP MPR No. 16/1998 which 
emphasizes the alignment of Indonesia’s 
political economy towards MSMEs. There, 
KPPU emphasized that the government 
should side with MSMEs without ignoring 
big businesses and SOEs. Because then 
the ICC has the authority in competition, 
and the compilers of this authority realize 
that there is an opportunity for unfair 
competition between large businesses and 
MSMEs, with the example of Indomaret, 
then the Government then regulates one 
article there. Whereas in order to ensure 
that this partnership runs in a healthy 
manner, it is necessary to be supervised by 
an institution that oversees competition, it 
is not specifically stated that ICC is only an 
institution that regulates this competition. 
The ICC has only appeared specifically in 
its implementing regulations.

It was not easy for ICC to carry out the 
additional task of supervising the authority. 
One of them is because the Commission’s 
budget is not large. The existence of 
additional authority does not mean there 
is an additional budget as well. There are 
two tasks assigned by the partnership law, 
one is to oversee the implementation of 
partnerships, two are to handle cases if 
there is an unhealthy partnership. in the 
hands of ICC.

Although it has the authority to enforce 
law, ICC does not immediately handle 
cases. The first case involved PT Pos 
Indonesia, which at that time was found 
not guilty. It is indeed not easy to define 
this partnership issue so that it has an 
impact on the small number of cases 
in the early days of the enactment of 
Law 20/2008. The Omnibus Law which 
appeared recently also changed several 
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definitions and some which, according to 
ICC, should receive further explanation, 
especially the definition of mastering and 
owning. In the Omnibus Law, changing 
the definition of Law 20/2008, controlling 
defined as juridical control. It is this juridical 
mastery that has not yet been thoroughly 
explored.

The existence of the Omnibus Law has also 
changed the way ICC’s cases are handled 
because it abolishes criminal sanctions to 
merely administrative sanctions in the field 
of competition. However, this is something 
that business actors need to pay close 
attention to. Indeed, the investment climate 
with the threat of criminal law has been 
abolished so it is no longer ‘scary’. Despite 
the fact that in the past 20 years the ICC has 
never once used such a criminal sanction. 
 
The second thing that needs to be observed 
is that criminal sanctions are abolished, 
the government opens administrative 
sanctions to unlimited fines. In the 
Omnibus Law there is no maximum limit, 
which was originally limited to Rp. 25 billion. 
The government feels that the absence 
of this limit is not in accordance with the 
theory of legal certainty. That means it 
can be anything, so it can be worrying as 
well. Through PP No. 24/2021, the fine is a 
maximum of 50 percent of the turnover, or 
10 percent of the net profit of the business 
actor. That then becomes the attention of 
business actors.
 
Third, the indirect impact on economic 
problems, namely the shift of the ICC’s legal 
efforts against the ICC, which were originally 
in the District Court, now to the Commercial 
Court. The impact on entrepreneurs, it 
takes more efforts from entrepreneurs if 
they want to file an objection to the ICC’s 

decision because there are no more than 
five commercial courts in Indonesia. Prior 
to the enactment of the Omnibus Law, an 
objection can be filed in the district court 
where the business entity is domiciled.

Fortunately, the Supreme Court already 
has another solution, namely the 
implementation of an electronic judicial 
system, so even though it is far away, it 
can use this system. If the business actor 
does not have electronic devices at home, 
he can go to the nearest high court, go to 
the nearest high court. Those are some of 
the changes in the Omnibus Law related 
to competition.

After 22 years the existence of this 
institution is still very important because 
the Government has now chosen an 
economic system that is returned to a 
market mechanism based on Pancasila 
which is in line with the amendments to 
Article 33 with the addition of paragraph 
4 of the 1945 Constitution, after the birth 
of Law 5/ 1999. That paragraph states that 
there is a need for fair competition and 
there is a need for a business competition 
authority. This competition authority is 
always independent everywhere. Because 
of its nature, it must provide corrections, 
not only to the industry but also to 
regulators so that it must remain in an 
independent position. And this applies in 
all similar countries. 

Therefore, in the future, ICC’s position is 
very strategic, especially since Indonesia 
is entering the era of the ASEAN economic 
community which blurs the barriers 
between countries so that ICC maintains 
business competition in this country.
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