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(1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik 
secara langsung maupun tidak langsung untuk:
a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan 

untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen 
memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik 
dari segi harga maupun kualitas; atau

b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi 

pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

(2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana 
dimaksud ayat (1)  apabila:
a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 

menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa 
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau

b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha 
menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih 
pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal 25 UU No.5 Tahun 1999
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Pergulatan Panjang
Penegakan Hukum Persaingan

Garuda Indonesia, Telkom, dan Carrefour adalah tiga raksasa bisnis yang tersandung oleh UU No.5 Tahun 1999. Ketiganya memenuhi sanksi yang 
ditetapkan oleh KPPU dan menjadikan tahun 2007 sebagai momentum yang menorehkan sebuah penegasan bahwa  Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Republik Indonesia tidak akan mentolerir siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

kebijakan   8
Saran dan Pertimbangan KPPU di 
Sektor Ritel dan Peranti Lunak
Mengawal Kebijakan Pemerintah 
ke Arah Persaingan Sehat
Mencermati perkembangan kebijakan pemerintah pada 
dua sektor industri di Indonesia yaitu sektor ritel dan peranti 
lunak (software), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah 
terkait dengan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penataan 
dan Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko Modern, 
dan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) 
antara Microsoft dengan Pemerintah RI. Saran pertimbangan 
tersebut disampaikan sebagai hasil analisis tim KPPU berkaitan 
dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah terhadap 
iklim persaingan usaha di Indonesia.

hukum   10
Tinjauan Hukum atas
Sanksi Denda KPPU
Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No 5 Tahun 1999 memberikan 
kewenangan kepada KPPU untuk menjatuhkan sanksi tindakan 
administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan-
ketentuan dalam UU No 5 Tahun 1999 tersebut. Berapa besarnya 
denda, bagaimana tata cara penghitungan denda, dan ketentuan 
mana saja dalam UU No 5 Tahun 1999 yang dapat dikenakan denda 
tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Pasal 47 ayat (2) 

huruf g hanya memberikan batasan denda serendah-
rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-

tingginya 25 milar rupiah.

opini   14
Selamat Datang 
Era Persaingan Sehat
Tanggal 23 Juli 2007 pantas dicatat oleh manajemen Garuda 
Indonesia. Bagaimana tidak, pada hari itu Garuda menyatakan 
kesanggupannya menyetor dana yang tidak sedikit, Rp 1 miliar, 
ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

aktifi tas   16
Mengembangkan Mata Rantai
Kerja Sama Antar Lembaga 
Persaingan
Diskusi mengenai perpadanan antara kebijakan persaingan dan 
kebijakan pemerintah lainnya kerap hadir di tengah-tengah 
upaya-upaya advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU). Tidak hanya itu, kebijakan persaingan juga kerap 
dihadang oleh kebijakan pemerintah daerah yang diberlakukan 
tanpa memperhatikan ketentuan dalam hukum dan kebijakan 
persaingan, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU 
No.5/1999).

kolom   19
Menggagas Penyelenggaraan 
Ibadah Haji Berbasis Kompetisi
Mencuatnya berbagai berita mengenai peristiwa kelaparan yang 
menimpa jemaah haji Indonesia yang tengah melaksanakan wukuf 
di Arafah merupakan cerminan buruknya penyelenggaraan haji 
Indonesia.
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international   12
Senior Offi cial Meeting I Asia Pasifi c 
Economic Cooperation
Kontribusi KPPU dalam 
Pengembangan Kebijakan 
Persaingan di Dunia Internasional
Sejak dibentuk pada tahun 1996, wadah CPDG (The Competition 
Policy and Dergulation Group) telah menjadwalkan agenda rutin 
bagi sejumlah anggota APEC (Asia Pacifi c Economic Cooperation) 
pada lingkup Senior Offi cial. Pertemuan yang dilaksanakan setiap 
tahun ditujukan untuk memperkuat koordinasi di bidang ekonomi 
khususnya pada substansi reformasi struktural.

kolom   22
Upaya Pembenahan 
Penyelenggaraan Haji
(Saran dan Pertimbangan KPPU terhadap 
Kebijakan Penyelenggaraan Haji)

Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji 
terus bergulir setiap tahunnya. Amanat UU No.17 tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dinilai belum mampu 
memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.              
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editorial

SS
ejak awal pendirian Komisi Pengawas Persaingan Usaha, disadari bahwa  
tidak mudah untuk mewujudkan visi iklim persaingan usaha yang sehat 
di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 5/1999. Perlu upaya 
besar untuk memberi kesadaran akan arti penting persaingan usaha yang 
sehat pada masyarakat, pihak utama yang seharusnya menarik manfaat 

terbesar dari pemberlakuan undang-undang tersebut. Gagasan persaingan yang 
belum sepenuhnya diterima dan pelaku usaha yang merasa kegiatan usahanya 
terganggu, turut menyulitkan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.
Namun kerja keras KPPU selama ini tidak sia-sia. Dengan berjalannya waktu, KPPU 
mampu menunjukkan kontribusinya terhadap upaya perwujudan iklim usaha yang 
sehat yang tidak saja menguntungkan masyarakat umum, namun juga menguatkan 
daya saing pelaku usaha di Indonesia dan mendorong efi siensi nasional yang 
diharapkan akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sekaligus 
menguatkan makna kehadiran KPPU bagi masyarakat luas. Pengakuan atas arti 
penting KPPU tersebut ditunjukkan dengan dikuatkannya putusan  KPPU terkait 
beberapa perkara pelanggaran UU No. 5/1999 oleh Mahkamah Agung. Carefour 
dengan trading terms-nya serta exclusive dealing PT. Telkom dan Garuda Indonesia, 
tiga pelaku usaha yang pada tahun 2007 ini akhirnya menerima dan melaksanakan 
putusan KPPU. Sebuah prestasi yang layak dicatat sebagai bentuk pengakuan 
kewibawaan hukum persaingan Indonesia.
Harus diakui, capaian KPPU selama ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. 
Selayaknya, KPPU menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat umum, 
dunia usaha dan pemerintah dalam proses penegakan hukum persaingan usaha di 
Indonesia. Dukungan tersebut terus diharapkan agar prestasi yang sudah diraih saat 
ini dapat memicu peningkatan kinerja KPPU di masa yang akan datang. 

Redaksi,

Ani Pudyastuti
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Carrefour: Trading Terms yang Mencekik
Perkara Carrefour diawali dengan laporan pada tanggal 20 Oktober 

2004 mengenai pemberlakuan syarat-syarat perdagangan (trading 
terms) oleh Carrefour yang dirasakan memberatkan bagi pemasok,  
karena setiap tahunnya Carrefour melakukan penambahan jenis item 
dan menaikkan biaya dan persentase fee trading terms, Carrefour 
juga tidak membedakan antara pemasok skala besar dan pemasok 
berskala kecil. Syarat-syarat yang diterapkan tersebut antara lain adalah: 
listing fee, minus margin*, fi x rebate, payment term, regular discount, 
common assortment cost, opening cost (new store) dan penalty.

Persyaratan minus margin yang diberikan Carrefour kepada 
para pemasok menyebabkan salah satu pemasok menghentikan 
pasokannya ke hypermarket lain, dimana persyaratan tersebut 
melarang pemasok menjual produknya dengan harga yang lebih 
rendah kepada hypermarket lain. Akibat dari tindakan tersebut, 
produk yang dijual di  gerai hypermarket lain menjadi tidak lengkap, 
karena pemasoknya hanya menjual produk mereka kepada pihak 
Carrefour saja. Tindakan tersebut pada akhirnya menghalangi 
hypermarket lain untuk menjual produk yang sama dengan Carrefour, 
hal ini melanggar UU No.5/1999 Pasal 19 huruf a.

 Terhadap pelanggaran tersebut Sidang Majelis Komisi KPPU pada 

tanggal 19 Agustus 2005 memerintahkan kepada Carrefour untuk 
menghentikan kegiatan pengenaan persyaratan minus margin kepada 
pemasok serta menghukum Carrefour untuk membayar denda sebesar 
Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah).

Atas putusan tersebut pihak Carrefour mengajukan banding 
kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan bahwa KPPU 
telah melampaui batas waktu Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan 
Lanjutan, dan penjatuhan Putusan. Carrefour juga mengemukakan 
alasan bahwa persyaratan minus margin adalah perikatan yang sah 
berdasarkan kesepakatan antara pemohon dengan pemasok, dan 
para pesaing Carrefour juga menerapkan trading terms yang sama 
dengan konsep minus margin  untuk melawan praktek diskriminasi 
harga oleh pemasok/supplier. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan menolak seluruh keberatan yang diajukan pihak Carrefour dan 
menguatkan putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2005. 

Tidak patah arang, Carrefour kembali mengajukan banding 
kepada Mahkamah Agung dengan alasan keberatan yang sama. 
Mahkamah Agung mematahkan usaha Carrefour dan kembali 
menguatkan putusan KPPU pada tanggal 18 Januari 2007. 

Menghadapi keputusan tersebut, langkah perlawanan Carrefour 
terhenti dan mereka memilih untuk patuh kepada Putusan KPPU 
serta membayar hukuman denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu 
miliar lima ratus juta Rupiah) kepada negara melalui Departemen 
Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I. Denda tersebut dimasukkan 
ke dalam Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak 
pada tanggal 8 Juni 2007. Sejak tanggal 3 Agustus 2005, Carrefour 
tidak lagi menerapkan persyaratan minus margin dalam kontraknya 
dengan pemasok, dan tidak lagi memberlakukan persyaratan ini 
kepada para pemasok yang telah menyetujui hal tersebut di dalam 
kontrak yang masih berlaku.

Pergulatan Panjang

* Listing fee menurut Carrefour adalah biaya pemasok untuk memasok produk baru 
ke gerai Carrefour dan memiliki fungsi sebagai jaminan apabila barang tidak laku. 
Listing fee hanya ditetapkan sekali dan tidak dapat dikembalikan (not refundable).

* Minus margin adalah jaminan pemasok kepada Carrefour bahwa harga jual produk 
mereka adalah harga jual yang paling murah.

Penegakan Hukum Persaingan
Garuda Indonesia, Telkom, dan Carrefour adalah 
tiga raksasa bisnis yang tersandung oleh UU 
No.5 Tahun 1999. Ketiganya memenuhi sanksi 
yang ditetapkan oleh KPPU dan menjadikan 
tahun 2007 sebagai momentum yang  
menorehkan sebuah penegasan bahwa  Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 
tidak akan mentolerir siapapun yang melakukan 
pelanggaran terhadap Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Proses litigasi KPPU untuk perkara tiga pemain 
besar tersebut melalui proses yang cukup 
panjang dan dimulai dari pengajuan banding ke 
Pengadilan Negeri hingga kasasi ke Mahkamah 
Agung yang diakhiri dengan kemenangan 
KPPU. Tiga kemenangan yang menambah daftar 
panjang Putusan KPPU dengan kekuatan hukum 
tetap.

tajuk utama
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Exclusive Dealing & Entry Barrier 
oleh Telkom

Perjanjian kerja sama eksklusif antara 
Telkom dan para penyelenggara wartel dimana 
pihak Telkom bertindak sebagai penyedia 
produk atau pasokan jasa telekomunikasi 
dan mensyaratkan wartel hanya menjual 
serta memasarkan produk Telkom, tindakan 
tersebut menyebabkan Telkom terjerat Pasal 
15 ayat (3) huruf  b UU No. 5/1999, hal ini 
dikarenakan Telkom menutup akses layanan 
milik operator lain yang ada di wartel tersebut 
yaitu layanan kode akses 001 dan 008 milik 
PT. Indosat, dan mengalihkannya ke kode 
akses 017 milik Telkom yang tertuang dalam 
sebuah perjanjian tertutup (Exclusive Dealing). 
Selain itu, Telkom juga melanggar Pasal 19 

huruf a dan b UU No. 5/1999, dimana Telkom 
melalui perjanjian kerjasama eksklusifnya, 
terbukti menghalangi provider SLI (Sambungan 
Langsung Internasional) lainnya untuk melayani 
konsumen SLI di wartel (Entry Barrier).

Pada Sidang Majelis KPPU tanggal 13 Agustus 
2004, Telkom dinyatakan terbukti melanggar 
kedua pasal tersebut dan diperintahkan untuk 
membatalkan klausula yang menyatakan 
bahwa pihak penyelenggara atau pengelola 
wartel hanya boleh menjual jasa dan atau 
produk Telkom. KPPU juga memerintahkan 
kepada Telkom untuk menghentikan kegiatan 
yang terbukti menimbulkan praktek monopoli 
dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak 
sehat dengan cara meniadakan  persyaratan 
perjanjian kerja sama pembukaan akses SLI 

Garuda Indonesia dengan 
persyaratan Abacus Connection

Abacus Connection adalah jaringan 
komputer yang berhubungan secara 
online dengan sistem reservasi maskapai 
penerbangan, yang dikenal dengan istilah 
Computerized Reservation System atau CRS. 
Beberapa CRS yang ada antara lain : sistem 
Sabre, sistem Galileo, sistem Amadeus, sistem 
Worldspan, dan sistem Abacus. 

Bagi maskapai penerbangan, bekerja 
sama dengan lebih dari satu CRS bukanlah 
hal yang merugikan karena biaya hanya 
timbul berdasarkan transaksi. Namun Garuda 
Indonesia memilih untuk mendirikan perusahaan 
distributor sistem Abacus yaitu PT. Abacus 
Indonesia yang mulai beroperasi sekitar tahun 
1995 dan pada masanya merupakan satu-
satunya penyedia CRS di Indonesia.

Memasuki periode 1998, pesaing sistem 
Abacus memasuki pasaran Indonesia yaitu 
sistem Galileo. Garuda Indonesia segera 
menyusun langkah-langkah proteksi bagi 
anak perusahaannya, PT. Abacus Indonesia. 
Proteksi tersebut berupa kebijakan yang 
menyebabkan biro perjalanan wisata hanya 
bisa memakai sistem Galileo untuk pemesanan 
segmen internasional, sementara untuk segmen 
domestik harus melalui Abacus Connection.

G a r u d a  I n d o n e s i a  k e m u d i a n 
mengembangkan kebijakan untuk membangun  
sistem dual access yang menyertakan sistem 
ARGA (Automated Reservation of Garuda 
Airways) dan Abacus didalamnya. Sistem ARGA 
pada awalnya ditempatkan di terminal tersendiri 
pada setiap biro perjalanan wisata. Setelah sistem 
dual acces dibangun, seluruh terminal ARGA 
di biro perjalanan wisata ditarik dan diganti 
oleh sistem dual access. Dengan kebijakan 
tersebut, Garuda Indonesia memastikan bahwa 
pemesanan tiket penerbangan domestik, 
internasional, dan penerbangan campuran 
(mixed flight) domestik-internasional harus 

tajuk utama

dan atau jasa telepon internasional lain selain 
produk Telkom di wartel serta membuka akses 
SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain 
produk Telkom di wartel. 

Menanggapi putusan tersebut, Telkom 
tidak menyurutkan langkah perlawanannya 
dan mengajukan banding kepada Pengadilan 
Negeri Bandung dengan mempermasalahkan 
ketidaklengkapan Anggota Komisi pada 
saat pemeriksaan perkara yang dapat 
dianggap sebagai cacat prosedur. Telkom juga 
mengemukakan bahwa putusan KPPU diambil 
dari  keterangan yang tidak didasarkan pada 
Berita Acara Pemeriksaan lanjutan (BAP) 
sehingga merupakan putusan yang cacat 
yuridis dan tidak disumpahnya  saksi-saksi yang 
diajukan oleh pihak Telkom menyebabkan 
Telkom merasa tidak diperlakukan secara 
sama di depan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang 
diajukan oleh pihak Telkom,  pada tanggal 8 
November 2004 Pengadilan Negeri Bandung 
mengabulkan permohonan keberatan Telkom 
dan membatalkan putusan KPPU. Pembatalan 
putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan 
Negeri Bandung tidak membendung usaha 
KPPU dalam menegakkan hukum persaingan 
usaha dan mendorong KPPU untuk mengajukan 
kasasi kepada Mahkamah Agung.

Perjuangan panjang KPPU tersebut dijawab 
dengan baik oleh Mahkamah Agung, dimana 
pada  tanggal 15 Januari 2007 Mahkamah Agung 
memutuskan untuk mengabulkan permohonan 
kasasi KPPU dan membatalkan putusan 
Pengadilan Negeri Bandung. Kemenangan 
akhirnya kembali pada UU No. 5 Tahun 1999 
dan pihak Telkom bersedia untuk membatalkan 
seluruh perjanjian kerja sama yang telah 
mereka buat dengan 130.000 penyelenggara 
wartel. Melalui surat No. TEL. 18/HK710/COP-
D0032000/2007 Telkom menyampaikan 
permintaan waktu 6 (enam) bulan untuk 
mengamandemen seluruh perjanjian kerja sama 
tersebut dan KPPU telah membentuk tim untuk 
melakukan monitoring terhadap pelaksanaan 
putusan Telkom tersebut.

membayar denda administratif sebesar Rp 
1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) yang harus 
disetorkan ke Kas Negara.

Empat belas hari setelah petikan Putusan 
tersebut diterima, Garuda Indonesia mengajukan 
banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan 
mengemukakan beberapa keberatan yaitu:
1. KPPU salah menuliskan nama dan alamat 

garuda Indonesia dengan ”PT. (Persero) 
Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia 
beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur 
No.13, Jakarta Pusat”, yang seharusnya 
adalah ”Perusahaan Perseroan (Persero) PT. 
Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia 
dengan alamat Jl. Medan Merdeka Selatan 
No.13, Jakarta Pusat”. 

2. Proses pemeriksaan dan pengambilan 
keputusan KPPU melanggar ketentuan-
ketentuan jangka waktu UU No.5 Th. 1999.

3. Proses pemeriksaan dan pengambilan 
putusan KPPU melanggar ketentuan cara 
pemeriksaan oleh Majelis Komisi menurut 
UU No.5 Tahun 1999.

4. Pertimbangan hukum KPPU didasarkan 
pada pemeriksaan yang dilakukan atas 
dokumen-dokumen yang secara hukum 
tidak seharusnya diterima oleh KPPU.
Keberatan yang diajukan Garuda Indonesia 

tersebut disahkan oleh Pengadilan negeri Jakarta 
Pusat pada tanggal 16 Oktober 2003 sehingga 
membatalkan Putusan KPPU sebelumnya.

Tidak surut langkah, KPPU mengajukan 
kasasi ke Mahkamah Agung dan memperoleh 
kemenangan terhadap perkara tersebut pada 
tanggal 5 September 2005. Sejak hasil kasasi 
tersebut diputuskan, KPPU mengirimkan surat 
peringatan pelaksanaan sanksi kepada Garuda 
Indonesia secara kontinyu. Hingga pada 23 Juli 
2007, Garuda Indonesia menyatakan sanggup 
untuk memenuhi semua sanksi yang dikenakan 
KPPU terhadap mereka dan membayar denda 
sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar 
Rupiah) ke kas negara sebagai Penerimaan 
Negara Bukan Pajak. �

melalui sistem Abacus dan sistem ARGA- yang 
sudah dimasukkan ke terminal Abacus melalui 
sistem dual access. Tak pelak lagi, kebijakan 
tersebut memberikan kontrol penuh terhadap 
pemesanan tiket Garuda Indonesia karena 
seluruh proses pemesanan  harus melalui 
sistem Abacus.

Perilaku Garuda Indonesia tersebut dilaporkan 
kepada KPPU pada tanggal 9 Oktober 2002 
dan setelah pemeriksaan menyeluruh melalui 
Sidang Majelis KPPU, tanggal 30 Juli 2003 KPPU 
memutuskan bahwa Garuda Indonesia terbukti 
bersalah melanggar Pasal 14 mengenai Integrasi 
Vertikal dan Pasal 15 ayat (2) mengenai Exclusive 
Dealing karena perjanjian eksklusif antara 
Garuda Indonesia dengan anak perusahaannya 
PT. Abacus Indonesia untuk membangun sistem 
dual access yang menyebabkan pemesanan 
tiket domestik dan internasional hanya dapat 
dilakukan dengan sistem Abacus. Garuda 
Indonesia juga melanggar Pasal 26 mengenai 
Jabatan Rangkap karena Emirsyah Satar dan 
Wiradharma Bagus Oka yang menjabat sebagai 
Direksi Garuda Indonesia juga menjabat sebagai 
Komisaris PT. Abacus Indonesia, sementara 
kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak 
di bidang penerbangan.

Atas pelanggaran 
t e r s e b u t  K P P U 
m e m e r i n t a h k a n 
Garuda Indonesia 
untuk menghentikan 
in tegras i  ve r t ika l 
berupa pembatalan 
perjanjian eksklusif 
dual access dengan 
PT. Abacus Indonesia, 
mencabut persyaratan 
Abacus connection 
dalam penunjukan 
keagenan  pa sa s i 
dalam negeri, dan 
menghukum Garuda 
I n d o n e s i a  u n t u k 
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kebijakan

Modern, secara khusus KPPU memberikan 
catatan terhadap beberapa hal antara lain, 
sebagai berikut :
1. Mendukung  sepenuhnya  upaya 

per l indungan dan pemberdayaan 
kesejahteraan rakyat usaha keci l 
ritel, dengan menyerahkan substansi 
pengaturannya kepada Pemerintah. 

2. M e m b e r i k a n  p e n e k a n a n  a g a r 
dalam substansi pengaturan tetap 
memperhatikan prinsip-prinsip persaingan 
usaha yang sehat sebagaimana tercantum 
dalam UU No.5/1999. 

3. Mengingat sangat tingginya daya tawar 
ritel modern yang tidak hanya berdampak 
terhadap pelaku usaha kecil saja, tetapi 
juga usaha menengah dan besar, maka 
diusulkan agar pengaturan ditujukan tidak 
hanya terkait dengan hubungan transaksi 
antara pemasok kecil dan peritel modern, 
tetapi juga antara pemasok menengah dan 
besar dengan peritel modern tersebut. 

4. Mengusulkan adanya klausul khusus 
yang menegaskan peran KPPU dalam 
penanganan masalah persaingan usaha 
dalam industri ritel.

Industri Piranti Lunak
Industri teknologi informasi Indonesia 

saat ini diramaikan oleh kontroversi yang 
berkaitan dengan keberadaan MoU antara 
Pemerintah yang diwakili Menteri Komunikasi 
dan Informasi (selanjutnya ditulis Pemerintah) 
dengan Microsoft. Pemerintah menyebutkan 
bahwa MoU tersebut merupakan upaya untuk 
melegalkan seluruh piranti lunak Microsoft 
(yakni Microsoft Windows dan Microsoft Offi ce) 
yang saat ini terpasang di instansi Pemerintah. 
Hal ini terkait dengan dugaan bahwa sebagian 
besar piranti lunak di instansi pemerintah tidak 
menggunakan lisensi yang seharusnya. Melalui 
MoU tersebut Pemerintah memutuskan untuk 
membeli ribuan lisensi Microsoft Windows dan 
Microsoft Offi ce yang jumlah pastinya akan 
ditetapkan melalui sebuah sensus. 

Pemerintah dalam penjelasannya 
menyatakan bahwa MoU dilakukan untuk 
kepentingan yang lebih luas. Selama ini 
dalam bisnis teknologi informasi, Indonesia 
termasuk dalam jajaran negara dengan jumlah 
pelanggaran hak cipta  terbesar di dunia.  
Indonesia menempati urutan ketiga terburuk di 
dunia (di atas Vietnam dan Zimbabwe) dalam 
penggunaan piranti lunak ilegal, terutama piranti 
lunak komputer. Pada penggunaan sekitar 5,9 
juta komputer pribadi (personal computer/PC) 
yang beredar di Indonesia, sebanyak 87 persen 
masih menggunakan piranti lunak ilegal. 

Keberadaan MoU tersebut disikapi oleh 
KPPU dengan melakukan penelitian yang 
komprehensif. Berdasarkan penelitian tersebut, 
KPPU berpendapat sebagai berikut:
1. KPPU memahami dan mendukung 

upaya Pemerintah untuk melakukan 
pemberantasan piranti lunak ilegal di 
Indonesia,  khususnya di  instansi 
Pemerintah. Proses pembajakan piranti 
lunak telah sampai pada tingkat yang 
mengkhawatirkan dan telah menjadi 
disinsentif bagi para pelaku usaha industri 
piranti lunak Indonesia. Akibatnya inovasi 
di industri piranti lunak terancam macet 
bahkan berhenti sama sekali, yang pada 
gilirannya dapat mematikan inovasi dan 
potensi wirausaha di industri tersebut. 

2. Terkait dengan kebijakan Pemerintah 
untuk melakukan MoU dengan Microsoft 
sebagai bagian dari upaya pemberantasan 
pembajakan, KPPU berpendapat bahwa 
MoU tersebut tidaklah tepat karena 
bertentangan dengan prinsip persaingan 
usaha yang sehat sebagaimana diatur 
dalam UU No 5 Tahun 1999. MoU 
yang dalam implementasinya akan 
dilakukan dalam bentuk perjanjian, 
jika ditindaklanjuti akan menyebabkan 
beberapa hal sebagai berikut: 
a.  Memberikan tambahan kekuatan 

maraknya pembajakan piranti lunak adalah 
terkait dengan permasalahan penegakan 
hukum dari peraturan perundangan 
tentang hak kekayaan intelektual.

4.  Solusi bagi upaya pemberantasan 
pembajakan hanya dapat dilakukan 
melalui penegakan hukum yang tegas. 
Meskipun hal tersebut memerlukan 
waktu yang lebih panjang dan usaha yang 
lebih keras, tetapi KPPU meyakini bahwa 
apabila semua elemen bangsa ini memiliki 
kemauan untuk mewujudkannya, maka 
hal tersebut dapat diimplementasikan. 

5.  Mencermati hal tersebut di atas maka KPPU 
menyarankan agar Pemerintah mencari 
model kebijakan lain yang berdampak 
luas pada pemberantasan pembajakan 
piranti lunak dengan tetap memperhatikan 
prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. 
Penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha 
yang sehat diharapkan mampu mengatasi 
kesenjangan teknologi digital (digital divide) 
dalam pembangunan ekonomi berbasis 
pengetahuan (knowledge based economy) 
dalam jangka panjang dengan munculnya 
beragam pilihan piranti lunak yang dapat 
terjangkau oleh masyarakat luas sebagai 
hasil dari inovasi rekayasa piranti lunak 
dalam aplikasi-aplikasi perkantoran maupun 
aplikasi lainnya. 

6.  Berdasarkan analisis di muka, KPPU 
menyarankan agar Pemerintah tidak 
menindaklanjuti MoU dengan Microsoft 
dalam bentuk perjanjian sekaligus mencabut 
MoU tersebut untuk menghindarkan 
munculnya potensi-potensi persaingan 
usaha tidak sehat di industri piranti lunak 
Indonesia. Inovasi di industri piranti 
lunak terancam stagnan akibat proses 
pembajakan piranti lunak telah sampai 
pada tingkat yang mengkhawatirkan dan 
telah menjadi disinsentif bagi para pelaku 
usaha industri piranti lunak.  �      

Saran dan Pertimbangan KPPU 
di Sektor Ritel dan Peranti Lunak 

Mengawal Kebijakan 
Pemerintah ke Arah
Persaingan Sehat

pasar (market power) bagi Microsoft 
yang secara faktual telah menjadi 
pemegang posisi dominan dengan 
menguasai lebih dari 90% pangsa pasar 
piranti lunak sistem operasi (melalui 
Microsoft Windows) dan  piranti 
lunak aplikasi perkantoran (melalui 
Microsoft Offi ce) di Indonesia. Kekuatan 
pasar yang besar tersebut berpotensi 
untuk disalahgunakan. MoU tersebut 
berpotensi menjadi sarana eksploitasi 
konsumen (instansi Pemerintah) oleh 
Microsoft sebagai satu-satunya penyedia 
piranti lunak (sistem operasi dan aplikasi 
perkantoran).

b.  Menutup peluang pelaku usaha 
penyedia  p i rant i  lunak s i s tem 
operasi dan aplikasi perkantoran di 
Indonesia selain Microsoft, untuk 
dapat memasarkan produknya di 
instansi Pemerintah. Hal tersebut 
akan menyebabkan pengembangan 
piranti lunak di Indonesia menjadi tidak 
menarik. Inovator dan wirausahawan 
Indonesia dalam industri piranti lunak 
terancam kelangsungan usahanya, 
karena berkurangnya daya tarik pasar.

c.  Tidak adanya alternatif pilihan piranti lunak 
sistem operasi dan piranti lunak aplikasi 
perkantoran bagi instansi Pemerintah 
selain produk Microsoft. Dalam jangka 
panjang hal tersebut akan menutup 
potensi efi siensi proses pengadaan piranti 
lunak di instansi Pemerintah. Instansi 
Pemerintah tidak lagi memiliki insentif 
untuk berinisiatif menumbuhkan inovasi 
industri piranti lunak yang bersaing 
dengan sehat (bukan hanya Microsoft).

3.  Memperhatikan hal tersebut di atas, KPPU 
berpendapat bahwa solusi untuk mengatasi 
pembajakan dengan melakukan MoU 
dengan Microsoft, tidaklah tepat mengingat 
akar permasalahan yang sesungguhnya dari 

Mencermati perkembangan kebijakan pemerintah pada dua sektor 
industri di Indonesia yaitu sektor ritel dan peranti lunak (software), 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan saran dan 
pertimbangan terkait dengan Rancangan Peraturan Presiden tentang 
Penataan dan Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko Modern, 
dan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) 
antara Microsoft dengan Pemerintah RI. Saran pertimbangan tersebut 
disampaikan kepada Pemerintah sebagai hasil analisis tim KPPU berkaitan 
dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah terhadap iklim 
persaingan usaha di Indonesia.

Ki
la

sa
n

Dalam hal ini, peran Pemerintah untuk 
mengatasi ancaman hilangnya kesempatan 
berusaha bagi pelaku usaha ritel kecil dan 
tradisional serta pemasok, harus selaras 
dengan terbukanya kesempatan bagi pelaku 
usaha untuk mengimplementasikan konsep-
konsep pengelolaan ritel yang lebih baik.

Terkait dengan substansi pengaturan 
yang terdapat dalam Rancangan Peraturan 
Presiden tentang Penataan dan Pembinaan 
Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko 

Industri Ritel
Intensitas tingkat persaingan yang tinggi 

diantara pelaku usaha ritel menunjukkan 
bahwa persoalan dalam industri ritel 
bukanlah persoalan sederhana.  Pola-
pola perubahan pengelolaan ritel yang 
mengakomodasi tuntutan konsumen melalui 
pengelolaan manajemen yang lebih baik 
juga harus dicermati, sampai sejauh mana 
pengelolaan tersebut tidak bertentangan 
dengan persaingan usaha yang sehat.   
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KPPU sudah berkali-kali mengeluarkan 
putusan dengan sanksi pembayaran 
denda yang bervariasi kepada pelaku 

usaha yang terbukti telah melakukan 
pelanggaran UU No 5 Tahun 1999. Banyak 
pihak yang kemudian mempertanyakan 
justifi kasi yuridis atas pengenaan denda yang 
ditetapkan oleh KPPU dan dasar perhitungan 
yang dilakukan oleh KPPU dalam menetapkan 
besaran suatu denda. Sebelum dapat menjawab 
pertanyaan-pertanyaan tersebut, pertama-tama 
harus dipahami dulu fi losofi s dari eksistensi 
denda dalam wacana hukum.

Denda merupakan salah satu bentuk 
penghukuman terhadap pelanggaran hukum 
publik di samping bentuk penghukuman lain 
misalnya hukuman penjara. Pada awalnya, 
fi losofi  penghukuman dimaksudkan untuk 

Tinjauan Hukum Tinjauan Hukum 
Sanksi Denda KSanksi Denda KPPUPPU
Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan 
kepada KPPU untuk menjatuhkan sanksi tindakan administratif kepada 
pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam UU No 5 
Tahun 1999 tersebut. Berapa besarnya denda, bagaimana tata cara 
penghitungan denda, dan ketentuan mana saja dalam UU No 5 Tahun 
1999 yang dapat dikenakan denda tidak dijelaskan dalam undang-undang 
tersebut. Pasal 47 ayat (2) huruf g hanya memberikan batasan denda 
serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 milar 
rupiah.

hukum

atas

penghukuman dipertontonkan kepada publik 
agar pelanggaran atau kejahatan yang sama 
tidak terulang kembali di kemudian hari oleh 
orang lain. Memori kolektif publik dibentuk 
melalui suatu pernyataan yang samar: jika 
Anda melakukan hal yang sama, maka 
Anda akan menerima sanksi yang serupa. 
Sehingga dengan demikian, diharapkan 
setelah dilakukan suatu penghukuman, 
pelanggaran atau kejahatan yang sama dapat 
dicegah.

Dalam konteks itulah KPPU menjatuhkan 
sanksi berupa denda kepada pelaku usaha. 
Hukum persaingan, dalam hal ini, UU No 5 
Tahun 1999, merupakan bagian dari hukum 
publik, yaitu hukum yang berfungsi untuk 
melindungi kepentingan publik. Pelanggaran 
terhadap hukum tersebut berarti mencederai 
rasa keadilan publik dan terganggunya 

menistakan pelaku pelanggaran atau 
kejahatan tersebut. Guna menjaga rasa 
keadilan publik maka pelaku pelanggaran 
atau kejahatan harus dihukum setimpal 
dengan perbuatannya.

Berkembangnya fi lsafat utilitarianisme 
yang memandang segala sesuatu harus 
mencerminkan utilitasnya tak pelak juga 
mempengaruhi landasan berpikir para 
yuris mengenai hukum. Para utilitarianis 
memandang hukum sebagai alat untuk 
mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya 
bagi orang sebanyak-banyaknya (greatest 
happines for greatest number). Dalam ranah 
hukum publik, penghukuman dipandang 
tidak lagi semata-mata sebagai penistaan, 
tetapi lebih jauh lagi harus juga berfungsi 
sebagai efek penjeraan (deterence effect). 
Untuk mencapai tujuan itu, kalau perlu 

kepentingan publik. Oleh karena itu KPPU 
mejatuhkan sanksi berupa denda tidak 
semata-mata untuk memberikan hukuman 
kepada pelaku usaha, tetapi juga sebagai 
upaya menciptakan deterence effect agar 
kepentingan publik berupa persaingan sehat 
senantiasa terjaga.

Kapan KPPU menjatuhkan sanksi denda 
dan berapa besarnya denda sepenuhnya 
menjadi kebebasan KPPU, khususnya 
Majelis Komisi, yang menangani perkara 
bersangkutan. Dalam era transparansi 
dewasa ini, tata cara Majelis Komisi dalam 
menentukan besaran denda menjadi tuntutan 
dari sebagian pelaku usaha. Upaya untuk 
mentransparansikan tata cara perhitungan 
denda telah dilakukan oleh KPPU dalam 
berbagai putusan, namun hingga saat 
ini belum dilembagakan kedalam suatu 
ketentuan formal KPPU. Untuk menjamin 
transparansi pengenaan denda KPPU ke 
depannya, saat ini tengah disusun rumusan 
ketentuan formal mengenai tata cara 
perhitungan denda untuk pelaku usaha yang 
terbukti melanggar UU No 5 Tahun 1999.

Yang perlu untuk digarisbawahi adalah, 
pengenaan denda oleh KPPU bertujuan untuk 
mencegah berulangnya pelanggaran yang 
sama di kemudian hari. Denda diharapkan 
menjadi insentif bagi pelaku usaha dalam 
melakukan kegiatan bisnisnya agar senantiasa 
mematuhi ketentuan-ketentuan dalam UU No 
5 Tahun 1999.

Sebagian pihak merasa batasan denda 
maksimal sebesar 25 miliar rupiah tidak 
efektif untuk menimbulkan deterence effect 
kepada pelaku usaha lain dalam suatu industri 
yang memiliki volume bisnis ratusan miliar 
hingga puluhan triliun rupiah. Di Amerika 
Serikat, misalnya, pelanggaran anti-trust law 
dapat berakibat pada treble damages, yaitu 
pembayaran ganti rugi tiga kali lipat dari 
kerugian yang ditimbulkan. Di Uni Eropa, 
sanksi atas pelanggaran hukum persaingan 
dapat mencapai hingga 10% revenue dari 
pelaku usaha yang bersangkutan.

Bisa jadi keraguan tersebut ada benarnya, 
namun mengubah ketentuan batasan denda 
maksimal berarti harus mengamandemen 
UU No 5 Tahun 1999 yang memakan proses 
relatif lama. Yang terpenting bagi KPPU saat 
ini adalah mensosialisasikan dengan baik 
putusan-putusan yang telah dikeluarkannya 
berikut denda-denda yang telah dijatuhkan 
atas pelanggaran-pelanggaran terhadap 
UU No 5 Tahun 1999, sehingga deterence 
effect yang diharapkan dapat tercapai secara 
efektif.  �
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penegakan hukum persaingan dan sekaligus 
berperan mendorong terbentuknya kebijakan 
persaingan. Dengan semakin giatnya upaya 
reformasi regulasi dan diakuinya kebijakan 
persaingan di tingkat internasional, secara 
langsung menjadikan posisi KPPU sebagai 
salah satu lembaga persaingan yang 
diperhitungkan dalam dunia internasional.

KPPU mengikuti tiga pertemuan yang 
terkait kebijakan persaingan, yaitu Economic 
Committee (EC), Strenghtening on Economic 
Legal Infrastructure (SELI), dan Competition 
Policy and Deregulation Group (CPDG). 
Economic Committee merupakan pertemuan 
yang sangat penting bagi KPPU mengingat 
kebijakan persaingan telah menjadi salah 
satu agenda penting dalam EC, selain isu lain 
seperti reformasi hukum (regulatory reform), 
tata kelola korporat (corporate governance), 
tata kelola sektor publik (public sector 
governace), dan penguatan infrastruktur 
hukum perekonomian (strenghtening 
economic legal infrastructure). Kelima 
hal tersebut dikenal dengan the Leaders 
Agenda to Implement the Structural Reform 
(LAISR). Terkait dengan regulatory reform, 
Indonesia akan mulai menggunakan senarai 
(checklist) dari APEC-OECD, yaitu APEC-
OECD Integrated Checklist on Regulatory 
Reform dan diawali dengan kegiatan Seminar 
dengan tema Utilizing the “APEC-OECD 
Integrated Checklist on Regulatory Reform” 
in the Competition Policy and Deregulation 
Aspects. 

Seminar telah di laksanakan pada 
tanggal 13-15 Juni 2007 di Jakarta dengan 
melibatkan anggota APEC, sejumlah instansi 
Pemerintah, dan KPPU sebagai penyelenggara. 
Seminar ini ditujukan untuk memberikan 
pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar 
serta cara menggunakan tersebut, sekaligus 
mendapatkan pengalaman dari beberapa 
anggota APEC yang telah mengadopsinya. 
Seminar itu juga menjadi forum diskusi antar 
anggota APEC yang menghasilkan beberapa 
rekomendasi agar senarai tersebut dapat 
dimanfaatkan dalam terciptanya program 
harmonisasi antara kebijakan persaingan dan 
kebijakan Pemerintah.

Hal penting yang digariskan dalam 
pertemuan APEC tersebut adalah ajakan EC 
Chair kepada Indonesia untuk menjadi Friends 
of the Chair (FotC) dalam dua bidang yaitu, 
kebijakan persaingan (competition policy) 
dan manajemen sektor publik (public sector 
management). Dalam konteks ini, KPPU 
telah menyatakan kesediaannya menjadi 
FotC bagi kebijakan persaingan, di samping 
Departemen Keuangan sebagai FotC untuk 

manajemen sektor publik. Sebagai FotC, 
KPPU akan dilibatkan secara aktif dalam 
memberikan masukan kepada EC Chair 
atas perkembangan kebijakan persaingan di 
tingkat ekonomi APEC. 

CPDG yang berfokus kepada  kebijakan 
dan regulasi memiliki tujuan utama untuk 
bertukar pengalaman dengan anggota 
APEC, meningkatkan pemahaman dalam 
persaingan dan advokasi, dan pembangunan 
kapasitas. CPDG sendiri tidak memiliki 
agenda khusus dengan reformasi hukum, 
namun dapat memberikan manfaat bagi 

proses reformasi tersebut. Beberapa agenda 
yang dibahas dalam pertemuan itu adalah,  
seminar dalam rangka berbagi pengalaman 
dalam perekonomian APEC mengenai 
upaya penguatan infrastruktur hukum 
perekonomian, senarai terpadu APEC-OECD 
Integrated Checklist on Regultory Reform 
in the Competition Policy and Deregulation 
Aspect, dialog kebijakan APEC (APEC Policy 
Dialogue), pendidikan dan pelatihan mengenai 
kebijakan persaingan APEC Training Course 
on Competition Policy, dan dialog mengenai 
Competition Chapter di  RTA/FTA.  �
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internasional

Senior Offi cial Meeting I Asia Pasifi c Economic Cooperation

Kontribusi KPPU 
dalam Pengembangan 
Kebijakan Persaingan 
di Dunia Internasional
Sejak dibentuk pada tahun 1996, wadah CPDG (The Competition Policy and Dergulation Group) telah 
menjadwalkan agenda rutin bagi sejumlah anggota APEC (Asia – Pacifi c Economic Cooperation) pada 
lingkup Senior Offi cial.  Pertemuan yang dilaksanakan setiap tahun ditujukan untuk memperkuat 
koordinasi di bidang ekonomi khususnya pada substansi reformasi struktural.

Sejak awal, CPDG diformulasikan sebagai 
wadah untuk mempercepat tercapainya 
kondisi persaingan sehat  dengan 

koordinasi dalam forum Economic Committee 
(EC) dan Committee On Trade and Investment 
(CTI). Pada prinsipnya, jalur utama dari setiap 
agenda rutin APEC (Asia – Pacifi c Economic 
Cooperation) adalah sebagai kontribusi 
dalam kerangka kerja APEC yaitu percepatan 
reformasi regulasi dan iklim kompetisi.

Di Indonesia, lembaga yang berwenang 
untuk menegakkan hukum persaingan 
dengan tujuan mewujudkan iklim persaingan 
usaha yang sehat adalah Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk 
pada tahun 2000.  Sesuai dengan perannya 
tersebut, pada kesempatan  Senior Offi cial 
Meeting I Asia Pasifi c Economic Cooperation 
(SOM I APEC) di Canberra, Australia pada 20-
26 Januari 2007, KPPU mewakili Pemerintah 
Indonesia, sebagai wujud pelaksanaan amanat 
atas KPPU, sebagai lembaga yang menangani 
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Hal itu buntut dari tersandungnya 
maskapai pelat merah itu dalam 
praktek persaingan usaha tidak 

sehat. Kali ini dalam hal penyediaan layanan 
jaringan komputer yang berhubungan secara 
online dengan sistem reservasi maskapai 
penerbangan. 

Dimulai sejak tahun 1995 ketika hanya 
Garuda —melalui anak perusahaannya yakni 
PT Abacus Indonesia— yang menyediakan 
layanan pemesanan tiket pesawat secara on 
line. Tiga tahun kemudian pesaing masuk, 
namun Garuda melakukan proteksi yang 
melanggar prinsip persaingan sehat. 

opini

Selamat Datang 
Era Persaingan Sehat

Tanggal 23 Juli 2007 pantas dicatat oleh manajemen Garuda Indonesia. 
Bagaimana tidak, pada hari itu Garuda menyatakan kesanggupannya 
menyetor dana yang tidak sedikit, Rp 1 miliar, ke kas negara sebagai 
penerimaan negara bukan pajak.

Sebulan sebelum Garuda menyatakan 
kesanggupannya membayar denda. Carrefour 
sudah menyetor ke kas negara yang sama 
dalam jumlah lebih besar yakni Rp 1,5 miliar. 
Pangkal masalahnya sama: melakukan 
praktek persaingan tidak sehat. 

Carrefour memberlakukan syarat-
syarat perdagangan (trading terms) yang 
memberatkan bagi pemasok. Menyusul laporan 
yang diterima KPPU tahun 2002, tiga tahun 
kemudian Carreforur diputuskan bersalah. 
Seperti biasa, penolakan mengemuka melalui 
proses hukum sampai akhirnya pemenuhan 
sanksi pada bulan Juni itu. 

Kabar Baik
Dua contoh di atas hanya sebagian. Masih 

ada contoh-contoh lain yang menjadi kabar 
baik untuk dunia usaha dan masyarakat 
Indonesia pada umumnya. Kabar baik? 
Ya, realisasi pemenuhan sanksi berupa 
pembayaran denda tersebut, meski harus 
melalui serangkaian proses hukum yang 
panjang, adalah benih kesadaran akan 
perlunya persaingan usaha yang sehat. 

Bukan sekedar persaingan, tapi harus 
sehat sehingga dapat menghadirkan arena 
yang adil bagi pelaku untuk saling unjuk 
kemampuan sesuai batas kemampuan. 
Maka lahirlah output-output paling rasional. 
Kesadaran pemenuhan sanksi itu juga 
akan menimbulkan efek jera bagi pelaku 
bersangkutan, sekaligus peringatan bagi 
pelaku-pelaku usaha lain.  

Kesadaran persaingan tersebut buah dari 
aksi tegas KPPU. Selama ini sudah tercatat, komisi 
yang diresmikan 7 Juni 2000 lalu itu memang 
giat melakukan pengawasan atas praktek bisnis 
di banyak sektor, dari perdagangan sampai jasa. 
Konsistensi pengawasan yang membuahkan 
benih-benih kesadaran itu akan menjadi bahan 
bakar yang menyuburkan praktek persaingan 
sehat di negeri ini. 

Persaingan usaha, seperti diketahui, 
adalah instrumen nan efektif  untuk 
mencegah ketidakadilan dan kesewenang-
wenangan. Dua hal negatif inilah yang 
kemungkinan besar muncul jika yang ada 
adalah monopolisasi atau atau praktek 
persaingan tidak sehat lainnya.

Monopoli dan monopsoni adalah wujud 
telanjang dari praktek kekuasaan. Produksi 
serta pemasaran barang serta penggunaan jasa 
tertentu hanya dikuasai satu kelompok tertentu. 
Wajar jika kemudian niat para pelaku usaha 
untuk melakukan kecuranganpun berlaku 
mulus. Belum lekang dari ingatan akan kasus 
Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh 
(BPPC), bagaimana praktek monopsoni di 
dalamnya menyengsarakan para petani 
cengkeh dan konsumen pada akhirnya.

tempatnya. Pada akhirnya kesejahteraan 
masyarakat menjadi muaranya.

Political will akan persaingan yang sehat 
pun meluas. Tidak hanya berkutat di lingkaran 
swasta, juga merembes ke ranah publik. Yang 
cukup baru misalnya, terlihat dari pengesahan 
revisi undang-undang perkeretaapian belum 
lama ini. Regulasi baru ini meniadakan 
monopoli jasa layanan perkeretaapian hanya 
oleh operator pelat merah, PT Kereta Api, 
akan mulai dilaksanakan tiga tahun ke depan. 
Penerapan pola serupa segera disusulkan 
pada jasa-jasa publik lainnya.

Nah, komitmen di tataran penyelenggara 
negara sudah dicanangkan. Benih kesadaran 
akan pentingnya persaingan sehat telah 
bermunculan. Jadi tunggu apa lagi, untuk 
kemajuan dan kesejahteraan rakyat, mari kita 
sambut era persaingan yang sehat. �
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Baru pada akhir tahun 2002 kasus tersebut 
ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) yang merupakan wasit independen dalam 
hal pertandingan persaingan usaha. Menyusul 
vonis bersalah terhadap Garuda oleh KPPU pada 
tahun 2003, berlanjut dengan rangkaian proses 
hukum dari pengadilan negeri sampai Mahkamah 
Agung. Garuda menyatakan kesanggupannya 
untuk membayar denda pada tanggal 23 Juli 
2007 merupakan akhir cerita ini. 

Kejadian serupa juga dijumpai dalam 
waktu yang berdekatan. Kali ini tokohnya 
berbeda, yakni raksasa bisnis ritel Carreforur. 
Dengan wasit yang sama yakni KPPU karena 
masih terkait soal persaingan usaha. 

Pemerintah bergegas. Sebuah komisi 
khusus dibentuk untuk mengawal dinamika 
persaingan usaha. Pakem-pakem persaingan 
pun diatur dengan landasan hukum yang cukup 
kuat yakni undang-undang tersendiri, Undang-
undang 5/1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Persaingan dalam usaha sesuai batasan 
itu tidak hanya harus steril dari praktek 
monopoli, namun juga dari juga monopsoni, 
penguasaan pasar, jabatan rangkap oleh 
seseorang di perusahaan sejenis, serta 
pemilikan saham mayoritas di perusahaan 
sejenis oleh satu atau sekelompok pelaku. 
Jika persaingan sehat itu terwujud, bukan 
hanya konsumen yang diuntungkan dengan 
banyaknya pilihan, tetapi juga para pelaku 
usaha karena terhindar dari monopolisasi 
pasar dan hambatan yang tidak pada 

Oleh : Dr. Endang Sulistya Rini, MSi.
(Dosen Fakultas Ekonomi USU)
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Menyadari pentingnya keselarasan 
antara pemerintah dan KPPU, yang 
dalam hal ini kebijakan persaingan 

dapat memainkan peranan penting dalam 
menumbuhkan ekonomi daerah, maka 
berbagi pengalaman dari lembaga persaingan 
di negara lain telah menjadi agenda 
kerjasama yang dijalani oleh KPPU.  Salah 
satunya, adalah Japan Fair Trade Commission 
(JFTC). Lembaga pengawas persaingan yang 
memiliki kewenangan di Jepang tersebut 
telah sejak lama berpartisipasi aktif dalam 

sejumlah forum internasional untuk berbagi 
pengalaman dengan KPPU.

Sekilas tentang JFTC, maka tahun 
2007 adalah tahun ke-60 pemberlakuan 
Antimonopoly Act  (hukum persaingan) di 
Jepang, tepatnya pada bulan Maret 1947 
dan berlaku efektif pada bulan Juli di tahun 
yang sama. Gambaran umumnya adalah 
undang-undang persaingan Jepang tersebut 
memiliki sejumlah ketentuan dan komisi 
persaingannya memiliki wewenang yang luas 
untuk melindungi konsumen. Konsep yang 
diusung oleh Jepang dalam membangun 
JFTC adalah mengkondisikan pembaharuan 
di bawah kewenangan perundangan yang 
baru tersebut. Saat ini, JFTC memiliki lima 
orang anggota komisi.

Meskipun demikian, keberadaan hukum 
persaingan dan lembaga pengawasnya 
yang eksistensinya sudah lebih lama tidak 
menjamin bahwa implementasi hukum 
persaingan dapat berjalan tanpa tantangan 
dan permasalahan dalam hal penegakan 

hukumnya.  Pengalaman serupa demikianlah 
yang dapat dibagi dan menjadi masukan 
bagi KPPU dalam menjalankan komitmennya 
sebagai lembaga pengawas persaingan di 
tanah air.

Menanggapi  ja l inan ker ja  sama 
antara KPPU dan JFTC, dan mencermati 
perkembangan KPPU dalam beberapa tahun 
terakhir yang kini telah memiliki lima kantor 
perwakilan daerah (KPD), sangat tepat jika 
pengalaman-pengalaman JFTC tersebut dapat 
dibagi dalam suatu forum diskusi. Sehingga, 
pada bulan Maret diselenggarakanlah 
tiga forum yaitu seminar untuk kalangan 
pemerintah dan akademisi, masing-masing 
di Batam dan Medan (dua lokasi KPD KPPU) 
dan seminar yang ditujukan bagi para hakim 
di wilayah Propinsi Sumatera Utara.

Intinya, dalam forum diskusi yang bertajuk 
”Role of Regional Office of Competition 
Authority” pada tanggal 1 Maret 2007 di 
Batam, JFTC menyampaikan bahwa kantor 
perwakilan (regional offi ces) sangat berperan 

Mengembangkan 
Mata Rantai Kerja Sama 
Antar Lembaga Persaingan
Diskusi mengenai perpadanan antara kebijakan persaingan dan kebijakan 
pemerintah lainnya kerap hadir di tengah upaya advokasi Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tidak hanya itu, kebijakan persaingan 
juga kerap dihadang oleh kebijakan pemerintah daerah yang diberlakukan 
tanpa memperhatikan ketentuan dalam hukum dan kebijakan persaingan, 
yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No.5/1999).
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penting bagi pelaksanaan implementasi 
UU Monopoli di wilayah kerjanya. Untuk 
itu, setiap kantor perwakilan memerlukan 
dukungan baik dari sisi jumlah staf minimal 
maupun kerjasama eksternal dengan setiap 
pihak terkait agar fungsi pengawasan yang 
diamanahkan oleh kebijakan persaingan 
dapat dijalankan secara optimal. KPPU 
pun mengakui, melalui presentasi yang 
disampaikan dalam forum yang sama, bahwa 
kinerja KPPU yang terus meningkat dari 
tahun ke tahun tidak lepas dari keberadaan 
kantor perwakilan yang telah dimiliki sejak 
tahun 2004.

Secara mendalam, akademisi dari Kansai 
University, yang didatangkan oleh JFTC 
yaitu Prof. Tokuhiko Obata mengungkapkan 
bahwa pembagian kerja yang jelas antara 
satu divisi dengan divisi yang lain dalam 
operasional kantor perwakilan adalah salah 
satu kunci sukses kantor tersebut dalam 
menjalankan wewenangnya. Selain bahwa 
pada kenyataannya kantor perwakilan adalah 

16 Edisi 9 � 2007 17Edisi 9 � 2007



Menggagas Penyelenggaraan 

Oleh : Verry Iskandar**

Berbasis Kompetisi*
Ibadah Haji 

Mencuatnya berbagai berita mengenai peristiwa kelaparan 
yang menimpa jemaah haji Indonesia yang tengah 
melaksanakan wukuf di Arafah merupakan cerminan buruknya 
penyelenggaraan haji Indonesia. Selama lebih dari 30 jam 
jemaah haji Indonesia tidak mendapatkan suplai makanan dan 
minuman yang mengakibatkan terganggunya kekhusukan 
dalam melakukan ibadah haji. Perusahaan katering yang 
ditunjuk oleh Departemen Agama (Depag) telah gagal dalam 
menyediakan katering untuk sekitar 189.000 jemaah haji 
reguler Indonesia yang sedang melaksanakan wukuf.
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Total Putusan 55 (37 bersalah, 15 tidak bersalah, 
 3 saran pertimbangan)

Total Penetapan 21

Total Keberatan (Pengadilan Negeri) 20  (19 sudah diputus, 1 dicabut)

Total Kemenangan di Pengadilan Negeri 7 

Total Kasasi (Mahkamah Agung) 18 (7 sudah diputus, 11 sedang berjalan) 

Total Kemenangan di MA 6

Total Putusan KPPU yang dibatalkan MA 1

Perkembangan Putusan KPPU sampai Juli 2007 
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Daftar Putusan KPPU Periode Januari - Oktober 2007

garda terdepan dalam mensosialisasikan nilai-
nilai persaingan usaha di daerah dan juga 
dalam penegakan hukum dan pemberian 
saran pertimbangan kepada pemerintah 
daerah. 

Hal serupa juga disampaikan oleh Prof. 
Naokazu Yokota dari Meijo University dalam 
forum diskusi di Medan pada tanggal 12 
Maret 2007.  Sebagai tambahan kesempatan 
untuk saling berbagi pengalaman, esok 
harinya, Yokota juga menyampaikan 
presentasi ”Standar of Proof of Competition 
Law Infringement” di hadapan para hakim di 
wilayah Propinsi Sumatera Utara.

Pada akhirnya, apapun bentuk kerjasama 
antar lembaga pengawas persaingan, maka 
tentu dapat dipandang sebagai mata rantai 
untuk menuju perbaikan kinerja KPPU.  
Sehingga, kerjasama antara JFTC dan KPPU 
tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan 
forum-forum diskusi saja tetapi juga dalam 
bentuk pelatihan staf dan technical assistance 
yang terus dikembangkan secara positif dari 
waktu ke waktu.  �

aktifi tas

1. Perkara No.08/KPPU-L/2006 Tender Non Destructing Testing di Total E & P 
Indonesia.

2. Perkara No.09/KPPU-L/2006 Tender Pengadaan Meubelair Kantor Pusat 
Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II 
(PKP2A) LAN Makassar yang dilaksanakan pada 
bulan Maret - April 2006.

3. Perkara No.15/KPPU-L/2006 Pendistribusian Elpiji di Sumatera Selatan.

4. Perkara No.16/KPPU-L/2006 Tender SKTM (Kabel Tegangan Menengah) 20 
KV Paket 4, 9, 20 dan 21 di PT PLN Distribusi 
Jakarta Raya dan Tangerang (PLN Disjaya) Tahun 
Anggaran 2005.

5. Perkara No.17/KPPU-L/2006 Tender Pengadaan Komponen Lampu di Suku 
Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana 
Jaringan Utilitas (Dinas PJU & SJU) Kotamadya 
Jakarta Selatan. 

6. Perkara No.02/KPPU-L/2007 Tender Pengadaan Peralatan Gizi Tahun 2006 di 
RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda. 

7. Perkara No.03/KPPU-L/2007 Tender Pembangunan Gedung Kantor 
Pengadilan Negeri di Padangsidimpuan, 
Sumatera Utara yang dilaksanakan pada bulan 
Maret - Juni 2006.

8. Perkara No.05/KPPU-L/2007 Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran 
Pelabuhan Belawan Tahun 2006.  

9. Perkara No.06/KPPU-L/2007 Tender Pengadaan Alat Pembasmi/Penyemprot 
Nyamuk (Mesin Fogging) di Biro Administrasi 
Wilayah Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006.

10. Perkara No.08/KPPU-L/2007 Tender Pengadaan dan Pemasangan Lampu 
Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias 
di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota 
Bengkulu Tahun Anggaran 2006. 
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Tidak mengherankan apabila nuansa kolutif dan sarat kepentingan 
terlihat sangat kental dalam penunjukkan perusahaan katering, 
yang kabarnya hanya mengandalkan kedekatan dengan 

penguasa atau pengusaha setempat dan para pencari rente (rent 
seeker) yang hanya mencari keuntungan pribadi semata. Hal ini 
terbukti dari kelalaian perusahaan katering yang ditunjuk Depag 
dalam menjalankan tugasnya. 

Tuntutan masyarakat agar penyelenggaraan haji dilakukan secara 
transparan dan profesional belakangan ini semakin menguat, apalagi 
jika dikaitkan dengan kejadian di Arafah tersebut. Tuntutan tersebut 
saat ini juga menginginkan agar monopoli penyelenggaraan haji oleh 
Departemen Agama dihapuskan karena lembaga tersebut dinilai 
tidak mampu melaksanakan penyelenggaraan haji dan sudah saatnya 
diserahkan kepada pihak lain atau pun ditangani oleh suatu badan 
tersendiri yang lebih mampu.

Sejarah Penyelenggaran Ibadah Haji
Kapan umat Islam di Indonesia mulai menunaikan ibadah haji 

tidak diketahui secara pasti, tapi menurut literatur sejarah, ibadah 
haji telah dimulai sejak Islam masuk ke Indonesia pada sekitar abad 
ke-12, yang dilaksanakan secara perorangan maupun kelompok dalam 
jumlah yang kecil. Baru kemudian pada tahun 1292 setelah berdirinya 
Kerajaan Islam Pasai di Aceh, perjalanan haji mulai dilaksanakan secara 
rutin dan setiap tahunnya selalu meningkat jumlahnya.

Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ibadah haji dilakukan 
untuk menarik minat rakyat, untuk mengesankan bahwa Pemerintah 
Hindia Belanda tidak menghalangi umat Islam melaksanakan 
ibadah haji meskipun dengan fasiltas yang seadanya. Pada saat itu 
pengangkutan calon haji dilakukan dengan kapal Kongsi Tiga yang 
merupakan kapal yang dipakai untuk berdagang. Mulai tahun 1921, 
dengan dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan, umat Islam berinisiatif 
melakukan perbaikan pengaturan penyelenggaraan haji. Sehingga 
tidak heran pada tahun 1922 volksraad mengeluarkan Pelgrims 
Ordonantie 1922 yang mengatur masalah angkutan jemaah haji, 
keamanan dan fasilitas angkutan selama dalam perjalanan.

Pada tahun 1928, Muhammadiyah mengaktifkan penerangan 
tentang cita-cita perbaikan perjalanan haji, sementara Nahdatul 
Ulama (NU) melakukan pendekatan dengan Pemerintah Arab 
Saudi dengan mengirimkan dua utusan yaitu KH. Abdul Wahab 

Abdullah dan Syech Ahmad Chainam 
Al Amir untuk menghadap Raja 
Saudi Arabia untuk mengusahakan 
kemudahan dan kepastian tarif. Setelah 
kemerdekaan, penyelenggaran haji 
dilakukan oleh Penyelenggar Haji 
Indonesia (PHI) yang berada pada setiap 
karesidenan, kemudian baru pada 
tahun 1950 Menteri Agama menunjuk 
PHI sebagai satu-satunya wadah yang 
sah di samping Pemerintah, untuk 
mengurus dan menyelenggarakan 
perjalanan haji Indonesia. Sejak saat 
itulah penyelenggaran haji ditangani 
oleh Pemerintah melalui Kementerian 
Agama atau Departemen Agama saat 
ini.

Biaya Penyelenggaran Haji
Persoalan penyelenggaraan haji 

senantiasa menarik perhatian publik 
karena ibadah haji tidak hanya berkaitan dengan agama an sich 
tetapi juga bersentuhan dengan politik dan bisnis internasional 
karena pelaksanaannya di luar negeri, yaitu Arab Saudi. Dengan 
kata lain kebijakan haji yang ditetapkan oleh Pemerintah harus pula 
mempertimbangkan aspek hubungan bilateral kedua negara.

Sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya jumlah jemaah haji 
dari tahun ke tahun, maka komponen-komponen yang diperlukan 
dalam penyelenggaraan haji pun semakin meningkat, seperti 
transportasi, pemondokan dan katering. Pengadaan komponen-
komponen tersebut mempunyai nilai ekonomis yang cukup strategis, 
sehingga dapat menjadi lahan bisnis yang menggiurkan, tidak saja 
bagi orang Indonesia, tetapi juga bagi para pengusaha di Arab 
Saudi.

Komponen biaya yang menjadi tolok ukur BPIH (Biaya 
Penyelenggaraan Ibadah Haji) adalah sebagai berikut. Pertama, biaya 
penerbangan merupakan penyumbang terbesar dengan prosentase 
hampir mencapai 50% dari total BPIH. Adapun komponen ini meliputi 
seluruh biaya operasional angkutan penerbangan haji, pelayanan 
waktu keberangkatan yaitu penginapan di asrama haji embarkasi 
keberangkatan termasuk orang dan barang, pelayanan pemulangan 
di Arab Saudi, pemberian berupa koper, tas tenteng dan air zam-
zam sebanyak 5 liter serta angkutan obat-obatan ke Jeddah untuk 
keperluan jemaah haji selama berada di Arab Saudi.

Kedua, biaya operasional di Arab Saudi yang merupakan biaya 
yang digunakan untuk penyelenggaraan operasional di Arab Saudi 
dan biaya yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada 
penyedia jasa layanan haji di sana. Biaya ini dibedakan menjadi biaya 
wajib dan biaya operasional. Katering, akomodasi, dan transportasi 
selama di Mekkah dan Madinah merupakan biaya wajib, sedangkan 
biaya operasional meliputi belanja pegawai atau honorarium petugas, 
belanja barang, sewa gedung dan pemeliharaan. Prosentase besaran 
untuk biaya operasional ini lebih kurang 40-45%.

Ketiga, biaya operasional dalam negeri yang merupakan biaya 
yang dipergunakan untuk penyelenggaraan operasioanal haji di 
Indonesia yang terdiri dari biaya operasional pusat, biaya operasional 
di embarkasi, biaya operasional di daerah, airport tax dan biaya jasa 
administrasi bank.

Fenomena menarik menunjukkan, bahwa penurunan BPIH bukan 
merupakan suatu hal yang mustahil. Pada tahun 2000 BPIH dapat 
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Abadi Umat, walaupun dalam RUU tersebut penyelenggara ibadah 
haji masih sepenuhnya ditangani oleh Pemerintah.

Selain itu, Pemerintah (Depag) dalam hal ini harus memiliki 
niat politik yang kuat untuk melakukan pemberdayaan 

terhadap para pelaku usaha nasional, dengan cara 
mengadopsi mekanisme pengadaan barang/jasa 

secara adil, terbuka dan transparan. Dalam hal 
pengadaan transportasi angkutan udara haji, 
sudah saatnya pula dibuka kesempatan untuk 
maskapai nasional lain yang memiliki kemampuan 

serupa. Transparansi dalam penyediaan akomodasi dan 
katering juga mutlak diperlukan agar penunjukkan katering dapat 
dipertanggungjawabkan, sehingga tidak akan terulang lagi kejadian 
serupa yang melanda jemaah haji Indonesia yang berada di Arafah dan 
Mina, sehingga tujuan para jemaah haji untuk dapat dengan khusuk 
menjalankan ibadahnya dapat tercapai. Di lain pihak, terciptanya 
kompetisi yang sehat, terbuka dan transparan dalam penyelenggaraan 
haji ini niscaya akan semakin menurunkan BPIH yang harus ditanggung 
oleh para calon jemaah haji.  �

diturunkan secara signifi kan dari Rp 27.373.000 pada tahun 1999 
menjadi Rp 17.758.000 pada tahun 2000. Hal ini disebabkan sebagai 
dampak dari dibukanya monopoli penerbangan untuk maskapai lain 
yang berminat, dimana selama ini eksklusif dilakukan oleh Garuda 
Indonesia. Akibat kebijakan tersebut, biaya angkutan penerbangan 
dapat ditekan dari US$ 1,750 menjadi US$ 1,250. Walaupun patut 
dijadikan catatan bahwa penurunan tarif ini juga sebagai akibat 
dari penghapusan royalti per jemaah haji sebesar US$ 100 karena 
diikutsertakannya Saudi Arabian Airlines dalam pengangkutan jemaah 
haji Indonesia. 

Besaran BPIH setiap tahunnya memang berbeda dan ditentukan 
oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan dari DPR, dengan 
adanya penurunan dalam beberapa komponen sebagai akibat dari 
dibuka persaingan di beberapa sektor tertentu, maka secara otomatis 
akan menurunkan BPIH yang harus ditanggung oleh masyarakat yang 
akan menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut.

Walaupun penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang 
spesifi k, akan tetapi beberapa hal atau sektor tetap terbuka  untuk 
dipersaingkan secara terbuka, wajar dan transparan. Semakin banyak 
pilihan dan alternatif akan semakin baik untuk konsumen, demikian 
logika persaingan usaha mengajarkan. Demikian pula, para pelaku 
usaha akan selalu dituntut untuk terus melakukan efi siensi dalam 
rangka memberikan yang terbaik bagi konsumennya karena khawatir 
akan ditinggalkan jika tidak dapat bersaing dengan pesaingnya.

Penutup
Pemerintah seharusnya banyak belajar dari pengalaman 

penyelenggaraan haji selama kurang lebih 50-an tahun terakhir 
ini. Persoalan utama dari carut-marutnya pengelolaan ibadah haji 
salah satunya adalah karena distorsi perangkapan peran Pemerintah 
selaku regulator di satu sisi dan operator di sisi lain. Hal ini berimbas 
pada kualitas pelayanan penyelenggaran haji yang tidak optimal. 
Ke depan, peran Badan Pengawas Haji sebagaimana diatur dalam 
RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji hasil inisiatif DPR sebagai revisi 
dari UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 
mutlak diperlukan. Lembaga ini yang nantinya secara mandiri akan 
mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan haji dan pengelolaan Dana 

 * Tulisan ini merupakan pendapat pribadi, tidak mencerminkan 
pendapat KPPU baik sebagian maupun secara keseluruhan.

 ** Saat ini sebagai Kepala Kantor Perwakilan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) Medan.
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Hal yang juga menarik perhatian DPR 
tersebut diturunkan menjadi usul 
inisiatif dalam Perubahan UU No. 17 

tahun 1999 (RUU Haji). Menyikapi substansi 
pengaturan dalam RUU Haji, Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) telah mengajukan 
saran dan pertimbangan sebagai masukan 
untuk upaya pembenahan penyelenggaraan 
haji oleh Pemerintah.  Saran dan pertimbangan 
yang telah disampaikan oleh KPPU melalui 
surat No. 215/K/VII/2007 tanggal 10 Juli 2007, 
langsung ditanggapi oleh Pemerintah melalui 
Surat Menteri Agama No.: MA/164/2007 
tanggal 24 Agustus 2007.

Pada prinsipnya pembenahan yang diusulkan 
dalam RUU Haji dimaksud menurut KPPU dinilai 
belum mendorong pembenahan menyeluruh. 
Pada RUU Haji terdapat tiga permasalahan 
yang perlu disempurnakan, yaitu kebijakan tarif, 
kebijakan pemberdayaan pelaku usaha nasional 
dan organisasi penyelenggaraan ibadah haji.

Penilaian terhadap kebijakan tarif atau 
dalam RUU Haji adalah biaya penyelenggaraan 

ibadah haj i  (BP IH)  yang cenderung 
menyebabkan persaingan usaha tidak sehat 
didasari pertimbangan bahwa BPIH tersebut 
tidak akan setinggi dari yang seharusnya 
jika ditentukan dalam mekanisme terbuka. 
Mekanisme yang dimaksud adalah Penetapan 
BPIH untuk segmen haji reguler sebaiknya 
terbentuk melalui mekanisme persaingan yang 
tidak diskriminatif disertai dengan kriteria-
kriteria teknis yang jelas dan transparan. 

Usulan KPPU tersebut ditanggapi oleh 
pemerintah dengan argumen bahwa BPIH 
memang pada awalnya menggunakan dasar 
perhitungan tahun sebelumnya, namun 
tetap dilakukan pembahasan dan tawar 
menawar untuk memperoleh tarif yang wajar 
dan proporsional. Berkenaan dengan tarif 
transportasi udara diketahui bahwa penawaran 
dari Garuda Indonesia adalah yang paling 
rendah, dibandingkan dengan maskapai lain 
yang melakukan penawaran pada saat itu, 
yaitu Air Asia.

Selanjutnya, KPPU juga mencermati 

bahwa saat ini dinamika pasar di industri 
jasa transportasi, jasa perjalanan, dan 
jasa boga, telah berkembang dengan 
baik.  Untuk itu, maka mekanisme tender 
yang d i ja lankan Pemer intah da lam 
pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 
sebaiknya dilakukan secara lebih terbuka.  
Penyelenggaraan angkutan untuk jamaah 
haji perlu diupayakan untuk diakses pasarnya 
dengan mengikutsertakan perusahaan- 
perusahaan transportasi nasional secara 
lebih luas, baik untuk angkutan darat 
maupun angkutan udara.  Sedangkan 
untuk penyediaan akomodasi dan katering 
perlu didorong kerjasama ekonomi (swasta 
nasional – swasta Arab Saudi) sehingga dapat 
memperluas peran serta swasta nasional 
dalam penyediaan jasa katering baik di 
embarkasi maupun di Arab Saudi.

Terhadap usulan kebijakan pemberdayaan 
pelaku usaha nasional tersebut di atas, 
pemerintah telah melakukan upaya agar 
keterlibatan pelaku usaha nasional dapat 
dilaksanakan sesuai ketentuan. Dalam 
hal ini, Departemen Agama menetapkan 
penyelenggaraan pelayanan di tanah air 
berdasarkan tender sesuai dengan Keputusan 
Presiden No. 80 Tahun 2003. Sedangkan untuk 
katering dan pemondokan di Arab Saudi, tidak 
dapat dilakukan mekanisme yang sama karena 
harus mengikuti regulasi Pemerintah Arab 
Saudi bahwa pelaksanaannya harus dengan 
perusahaan/pemilik warga Negara Arab Saudi. 
Menanggapi usulan KPPU, maka Departemen 
Agama menyampaikan bahwa yang diperlukan 
adalah peran aktif pelaku usaha nasional untuk 
mendapatkan partner bisnis di Arab Saudi dan 
menghindari percaloan. 

Terakhir, KPPU berpendapat bahwa 
perangkapan fungsi regulasi dan fungsi 
pelaksanaan oleh Pemerintah telah menjadi 
salah satu penyebab utama dari inefisiensi 
penyelenggaraan haji.  Hubungan regulator–
operator seharusnya bersifat vertikal.  Perangkapan 
tersebut pada prakteknya akan menyulitkan 
mekanisme reward and punishment. Apalagi 
berdasarkan pengalaman, Departemen Agama 
tidak pernah mendapatkan ‘hukuman’ (sebagai 
bentuk pertanggungjawaban kepada publik) 
atas terus terulangnya berbagai permasalahan 
di dalam penyelenggaraan ibadah haji.  

Atas usulan KPPU tersebut, pemerintah 
menolak bahwa pemisahan fungsi regulator 
dan operator akan membuat penyelenggaraan 
ibadah haji yang lebih baik.  Sebaliknya, 
berdasarkan forum Rapat Dengar Pendapat 
dengan Pansus DPR-RI, jika dilakukan pemisahan, 
maka akan lebih besar mudharatnya. Menurut 
mereka, mengutamakan perlindungan 
dan pelayanan ibadah masih lebih penting 
dibandingkan pendekatan bisnis.  �

Upaya Pembenahan 
Penyelenggaraan Haji

(Saran dan Pertimbangan KPPU terhadap 
Kebijakan Penyelenggaraan Haji)

Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji terus 
bergulir setiap tahunnya. Amanat UU No. 17 tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji dinilai belum mampu memberikan 
layanan terbaik bagi masyarakat.
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