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Pendahuluan

S
EPANJANG tahun 2010, KPPU bekerja keras untuk mewujudkan visi 
dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha 
yang kondusif, mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 
sehat, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha 
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Masa satu 
tahun dalam kepemimpinan Prof. Dr. Tresna P. Soemardi dan Dr. Anna Maria Tri 
Anggraini sebagai Ketua dan Wakil Ketua periode 2010 - 2011 boleh jadi begitu 
singkat bila dipadankan dengan tugas pokok KPPU dalam mendorong perekonomian 
nasional agar bebas dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 
Namun sungguh patut disyukuri bahwa dalam periode satu tahun ini, banyak 
progress yang berhasil dicapai. Salah satunya adalah dukungan Pemerintah melalui 
terbitnya Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau 
Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham yang dapat Mengakibatkan 
Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan 
Pemerintah yang kehadirannya ditunggu selama kurang lebih sepuluh tahun ini 
telah menyempurnakan implementasi Pasal 28 dan 29 UU No. 5 tahun 1999.

Dalam rangka mencapai visi KPPU menjadi lembaga yang efektif dan kredibel untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, Ketua dan Wakil Ketua KPPU periode 2010 - 
2011 mencanangkan 3 (tiga) misi strategis yang menjadi ruh pelaksanaan tugas 
pokok KPPU, yaitu:

1. Penegakan hukum yang excellent;
2. Advokasi kebijakan secara excellent;
3. Membangun secara berkesinambungan kelembagaan dan organisasi KPPU yang 

kredibel.

Penegakan hukum yang excellent pada tahun 2010 didukung dengan implementasi 
awal Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. 
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Peraturan yang menyempurnakan Perkom 1 Tahun 2006 ini efektif dilaksanakan 
pada tanggal 5 April 2010. Kehadiran Perkom No. 1 Tahun 2010 menguatkan prinsip 
good governance dalam penanganan perkara, terutama pada aspek transparansi 
dan pembagian kewenangan.

Selain rutinitas memeriksa, memutus perkara, dan melakukan kajian untuk 
memberikan saran pertimbangan kepada Pemerintah. Sepanjang tahun 2010, KPPU 
melakukan beragam aktivitas yang mendukung pengembangan maupun penguatan 
kapasitas organisasi, serta tumbuh-kembangnya budaya sadar persaingan usaha 
yang sehat. Kegiatan tersebut antara lain restrukturisasi organisasi menjadi 9 biro, 
membuka Kantor Perwakilan Daerah di Manado, penandatanganan perjanjian 
kerjasama (MoU) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 
Kepolisian Republik Indonesia dan Organisasi Kemasyarakatan yaitu Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama (PBNU), serta peran serta aktif dalam advokasi persaingan usaha 
yang sehat, baik di tingkat domestik maupun internasional. 

Data monthly report yang dirilis Norton Rose Hongkong mengapresiasi kinerja KPPU 
dari sisi jumlah perkara yang ditangani dibandingkan dengan otoritas persaingan 
sejenis di tingkat regional. Menurut catatan Norton, KPPU menghasilkan putusan 
terbanyak dengan total 29 Putusan. Angka ini jauh di atas Jepang dan Korea yang 
masing-masing hanya menghasilkan 11 dan 10 Putusan. Jumlah denda dan putusan 
otoritas persaingan di tingkat regional secara lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 
berikut:

Fines by jurisdiction (2010)

Japan 11 417.3
Korea 10 212.8
Indonesia 29 125.8
Singapore 2 0.9
Taiwan 8 0.8
China* 1 0.3
Vietnam 1 0.1

Sumber: Monthly Report Norton Rose Hongkong

DecisionsCountry US$ Million
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Kinerja Sepanjang
Tahun 2010

PENJABARAN kinerja KPPU sepanjang tahun 2010 dibagi ke dalam beberapa bidang, 
yaitu:

PENEGAKAN HUKUM
Pada tahun 2010, KPPU telah menerima 215 laporan resmi yang terdiri dari 175 
laporan tender dan 40 laporan non tender. Persentase laporan tender dan non tender 
dapat dilihat pada pie chart berikut:

Selain menerima laporan dari masyarakat, terdapat perkara inisiatif yang merupakan 
hasil dari pengawasan dan penelitian yang telah dilakukan. Perkara yang diawali 
dari penelitian oleh KPPU dan bukan dari laporan masyarakat, disebut sebagai 
perkara inisiatif. Jumlah perkara inisiatif yang ditangani KPPU selama 2010 sebanyak 
4 perkara.

Dalam hal penanganan perkara, selama periode Juni 2000 – Januari 2011, KPPU 
telah menangani 249 perkara dan dari perkara tersebut telah dihasilkan 198 Putusan 

LAPORAN DITERIMA TAHUN 2010

Non Tender (40)
19%

Tender (175)
81%
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JUMLAH PERKARA DITANGANI KPPU  2000 - 2010

REKAPITULASI PENANGANAN PERKARA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

JUNI 2000 - JANUARI 2011

Perkara Laporan

Tahun

Penetapan
Putusan

Tidak ada 
indikasi

Perubahan 
Perilaku

Bersalah

Tidak 
bersalah

Saran dan 
pertimbangan

Perkara Berjalan

Total

Perkara Inisiatif

 0 1 4 2 1 4 2 1 16 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 41

 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 10

 1 0 1 2 6 11 6 24 41 25 27 0 1 1 4 1 4 0 1 1 5 3 165

 0 2 0 1 0 3 6 1 6 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 25

 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

 1 4 5 5 7 18 15 28 66 30 38 1 1 3 4 2 4 3 3 2 5 4 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

217 32
249

Total 
Perkara

Pada tahun 2010, KPPU menangani 42 perkara. Jumlah ini meningkat dibanding 
tahun 2009 yang berjumlah 35 perkara. Secara lebih jelas, jumlah perkara yang 
ditangani KPPU sepanjang tahun 2000 sampai 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:
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Sumber: bagian Majelis Persidangan, Biro Penindakan

dan 51 Penetapan. Putusan yang menyatakan bersalah berjumlah 165 Putusan, 
dan yang  menyatakan tidak bersalah berjumlah 25 Putusan, serta sisanya berupa 
saran dan pertimbangan sebanyak 5 Putusan. Dari 51 Penetapan yang dihasilkan, 
terdapat 41 Penetapan yang tidak terindikasi pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999, dan 
10 Penetapan yang mengindikasikan perubahan perilaku. Rekapitulasi penanganan 
perkara lebih rinci ditunjukkan pada tabel berikut:
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Dari 198 Putusan KPPU, sebanyak 78 Putusan diajukan keberatan oleh para pihak ke 
Pengadilan Negeri (PN), 59 putusan kasasi ke Mahkamah Agung. Di tingkat PN, 43,6% 
atau 34 putusan dari 78 putusan KPPU diperkuat dan 37% atau 29 perkara dibatalkan 
oleh PN, serta 15 putusan atau 19,4% sisanya masih dalam proses keberatan di PN. 
Di tingkat Mahkamah Agung (MA), terdapat 59 kasasi atas putusan PN, dan hasilnya 
53% atau 31 putusan KPPU diperkuat, 20% atau 12 perkara dibatalkan oleh MA dan 
sisanya 16 putusan atau 27% masih dalam proses. 

Selama 10 tahun, dalam putusannya KPPU telah mengenakan denda sebesar Rp 
949.542.844.090,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus empat 
puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh rupiah) dan 
ganti rugi sebesar Rp 919.691.129.987,00 (sembilan ratus sembilan belas miliar enam 
ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan 
puluh tujuh rupiah) yang totalnya berjumlah Rp 1.869.233.974.077,00 (satu triliun 
delapan ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan 
ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah). Yang sudah berkekuatan 
hukum tetap (inkracht) atas pengenaan denda dan ganti rugi tersebut adalah sebesar 
Rp 182.349.030.287,00 (seratus delapan puluh dua miliar tiga ratus empat puluh 
sembilan juta tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan yang telah 
dibayar oleh para pihak ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
adalah sebesar Rp 10.587.146.667,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh tujuh 
juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).  

Pada perkara besar yang ditangani KPPU di tahun 2010, yaitu Perkara No: 17/
KPPU-I/2010 mengenai dugaan pelanggaran dalam industri farmasi, KPPU dalam 
amar putusannya mencantumkan analisa dampak kerugian masyarakat/konsumen 
sebagai akibat perilaku excessive price. Total estimasi kerugian konsumen adalah 
sebesar Rp 690.736.173.467,95 (enam ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus tiga 
puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh koma 
sembilan puluh lima sen).

MONITORING PELAKU USAHA
Total jumlah monitoring pelaku usaha yang dilakukan KPPU sejak berdirinya 
adalah sebanyak 162 monitoring. Khusus di tahun 2010, kegiatan monitoring 
yang dilakukan berjumlah 27 monitoring, yang terdiri dari 15 kegiatan monitoring 
yang diselenggarakan Kantor Pusat dan 12 kegiatan monitoring yang dilaksanakan 
Kantor Perwakilan daerah (KPD). 

Kegiatan monitoring dan pengawasan yang dilaksanakan Kantor Pusat, yaitu:

Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Penyelenggaraan  
Asuransi untuk Angkutan Umum

Salah satu komponen tarif dalam pelayanan jasa angkutan umum adalah 
asuransi yang dikenakan dengan berdasar pada regulasi yang dikeluarkan oleh 
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pemerintah. Namun ditengarai bahwa selain asuransi wajib, konsumen (dalam 
hal ini penumpang) juga dikenakan asuransi tambahan yang tidak memiliki dasar 
hukum yang jelas dalam pengenaaannya. Penerapan asuransi tambahan ini diduga 
telah merugikan konsumen.

Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Penyediaan Tabung Gas
Dalam pengadaan tabung gas, Pertamina memberikan ijin kepada pihak tertentu 
untuk menyediakan tabung gas dimana dalam pengadaannya dapat dilakukan 
tanpa melalui tender. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha yang tidak dipilih 
oleh pihak tertentu tersebut tidak memiliki kesempatan untuk turut serta 
memproduksi tabung gas.

Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Pengadaan Barang/Jasa 
di Lingkungan BUMN Perkebunan

Terdapat dugaan persekongkolan dalam pengadaan pupuk di Lingkungan BUMN 
Perkebunan. Diketahui bahwa dalam beberapa periode terdapat pelaku usaha 
tertentu yang memenangkan tender tersebut secara berturut-turut.

Monitoring Dugaan Praktek Monopoli Dalam Lelang Blok Migas di 
Perairan Papua

Terdapat dugaan terjadinya kecurangan dalam penilaian peserta pengadaan 
dalam pengadaan untuk menentukan operator Blok Migas di Perairan Papua 
yang merupakan salah satu ladang migas penting di wilayah Asia Pasifik.

Monitoring Dugaan Praktek Monopoli oleh Perusahaan Televisi Berbayar
Salah satu perusahaan televisi berbayar di Indonesia diduga telah melakukan 
penyalahgunaan posisi dominan yang dimilikinya dengan mengubah paket 
layanan secara sepihak tanpa sepengetahuan konsumen.

Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Tender Pembangunan 
Pelabuhan Terpadu di Kalimantan

Diduga telah terjadi persekongkolan horizontal dan vertikal yang dilakukan oleh 
panitia dan peserta tender pembangunan pelabuhan terpadu di Kalimantan.

Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Tender Pengadaan 
Pavilion Indonesia untuk International Exhibition/Expo di RRC

Diduga terjadi persekongkolan vertikal dalam tender pengadaan pavilion 
Indonesia untuk International Exhibition/Expo di RRC, dimana panitia diduga 
telah memenangkan pelaku usaha tertentu dalam tender tersebut.

Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Industri Tepung Daging 
dan Tepung Tulang (Meat and Bone Meal)
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Terdapat dugaan telah terjadi penguasaan pasar dalam industri tepung daging 
dan tepung tulang (Meat And Bone Meal) yang merupakan bahan baku makanan 
ternak oleh pihak-pihak tertentu.

Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Industri Tepung Terigu
Monitoring ini dilakukan dengan berdasar pada dugaan adanya kepemilikan 
silang antar pelaku usaha, terjadinya price parallelism dan penyalahgunaan 
posisi dominan dalam industri tepung terigu di Indonesia.

Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Industri Chlorine di Indonesia 
Diduga telah terjadi pengaturan pemasaran chlorine sebagai disinfektan, yang 
dilakukan dalam tingkat sub distributor oleh distributor produk tersebut.

Monitoring Dugaan Kartel Dalam Industri Pembibitan Ayam (Day Old 
Chick/DOC)

Terdapat indikasi kartel harga DOC yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 
pembibitan DOC.

Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Industri Toko Buku 
Berjaringan di Indonesia

Diketahui bahwa pelaku usaha dalam industri toko buku berjaringan di Indonesia 
cukup terbatas. Dalam industri tersebut, diduga terdapat salah satu pelaku usaha 
yang mendominasi dan melakukan praktek-praktek yang menghambat persaingan.

Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Jasa THC (Terminal 
Handling Charge) dan CHC (Container Handling Charge) di Lima 
Pelabuhan Utama di Indonesia 

Terdapat dugaan kartel yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran internasional 
terkait dengan besaran tarif THC (Terminal Handling Charge) dan CHC (Container 
Handling Charge) yang dibebankan kepada pemilik barang yang melakukan 
ekspor-impor.

Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Industri Obat
Terdapat dugaan telah terjadi praktek monopoli berupa koordinasi penjualan 
dan pasokan produk dan harga obat di dalam negeri, sebagai akibat dari merger 
yang dilakukan oleh perusahaan farmasi di luar negeri.

Monitoring Terkait Surat-Surat Sanggahan Tender yang Masuk ke KPPU
Monitoring ini dilakukan untuk menindaklanjuti surat-surat sanggahan tender 
yang masuk ke KPPU.
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PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN 
PENGAMBILALIHAN
Pada tanggal 20 Juli 2010, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

Sedangkan 12 kegiatan monitoring dan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor 
Perwakilan Daerah (KPD) yaitu:

1. KPD Balikpapan
•	 Monitoring	Dugaan	Praktek	Monopoli	dalam	Perdagangan	Avtur	di	Bandara	

Sepinggan, Kalimantan
•	 Monitoring	Dugaan	Praktek	Monopoli	dalam	Perdagangan	Kelapa	Sawit	di	

Kabupaten Paser, Kalimantan
•	 Monitoring	Dugaan	Praktek	Monopoli	dalam	Pemasokan	Batubara	di	Kalimantan

2. KPD Batam 

•	 Monitoring	Dugaan	Praktek	Monopoli	dalam	Perdagangan	Limbah	Bahan	
Berbahaya Beracun (B3) Jenis Copperslag di Pulau Batam

•	 Monitoring	Dugaan	Praktek	Monopoli	dalam	Impor	Gula	di	Batam,	Bintan	
dan Karimun

3. KPD Makassar

•	 Monitoring	Dugaan	Praktek	Monopoli	dalam	Distribusi	Pupuk	Urea	Bersubsidi	
di Indonesia Timur 

•	 Monitoring	Dugaan	 Praktek	Monopoli	 Jasa	 Bongkar	Muat	 di	 Pelabuhan	
Soekarno-Hatta Makassar

4. KPD Medan 

•	 Monitoring	Dugaan	Praktek	Monopoli	Dalam	Distribusi	Gula	di	Wilayah	Kerja	
KPD KPPU Medan

•	 Monitoring	Dugaan	 Praktek	Monopoli	Dalam	Distribusi	 LPG	 yang	 Timbul	
Akibat Terjadinya Konversi dari Minyak Tanah ke LPG di Wilayah Kerja KPD 
KPPU Medan

•	 Monitoring	Dugaan	Praktek	Monopoli	dalam	Distribusi	Pupuk	Bersubsidi	di	
Wilayah Kerja KPD KPPU Medan

5. KPD Surabaya

•	 Monitoring	Dugaan	Praktek	Monopoli	dalam	Angkutan	Cargo	Rute	Denpasar	-	Taipei
•	 Monitoring	Dugaan	 Praktek	Monopoli	 Jasa	 Bongkar	Muat	 di	 Pelabuhan	

Tanjung Perak Surabaya

Sementara KPD Manado belum melakukan kegiatan monitoring karena baru 
dibentuk pada tahun 2010.
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Pengambilalihan Saham yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan ini merupakan turunan dari amanat 
Pasal 28 dan 29 UU No. 5 tahun 1999. Garis besar substansi PP No. 57 Tahun 2010 
menyangkut 4 hal, yaitu cara penilaian merger dan akuisisi yang menyebabkan 
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, batas nilai notifikasi atau 
pemberitahuan, tata cara pemberitahuan, serta konsultasi.

Bagi KPPU, terbitnya PP ini melengkapi perangkat hukum yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan kewenangan di bidang penggabungan, peleburan dan 
pengambilalihan badan usaha. Dalam PP tersebut, KPPU diamanatkan untuk 
mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan. Tiga Peraturan Komisi yang telah 
dikeluarkan pada tahun ini terkait dengan PP tersebut, yaitu:

1. Peraturan Komisi No. 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan
2. Peraturan Komisi No. 11 Tahun 2010 tentang Konsultasi
3. Peraturan Komisi No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang 

Penggabungan atau peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham yang 
dapat Mengakibatkan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sampai saat ini KPPU telah menerima 7 laporan tentang pra-notifikasi merger. 
Perusahaan yang melakukan pra-notifikasi merger tersebut antara lain:

1. PT Komatsu Indonesia mengakuisisi PT Pandu Dayatama Patria;
2. Meadown Asia Company Limited mengakuisisi PT Matahari Department Store  Tbk.;
3. Prudential Plc. mengakuisisi AIA Group Limited;
4. Univeler Indonesia Holding mengakuisisi B.V Sara Lee Body Care Tbk.;
5. PT Tuah Turangga Agung mengakuisisi PT Agung Bara Prima;
6. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mengakuisisi PT Bank Agroniaga Tbk.
7. PT. Astra International Tbk. mengakuisisi PT. General Electric Services.

Dari 7 (tujuh) laporan di atas, 5 (lima) laporan berasal dari Multi National Company. 
Ini menunjukkan bahwa International Company sudah terbiasa melakukan pre 
notification untuk kegiatan penggabungan dan pengambilalihan. Penilaian terhadap 
ketujuh perusahaan di atas telah dilakukan oleh KPPU dan untuk 6 (enam) perusahaan 
telah dikeluarkan surat No Objection Letter yang artinya merger dan akuisisi tersebut 
tidak berdampak pada praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 
Sementara akuisisi PT. Astra Internasional Tbk. masih dalam proses penilaian.

Beberapa kalangan menilai kehadiran PP No. 57 Tahun 2010 akan mempengaruhi 
minat investasi di Indonesia. Hal ini dapat dipahami mengingat usia PP yang relatif 
baru. Oleh sebab itu, selain meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha, KPPU 
juga  akan menciptakan birokrasi yang cepat dan efisien yang menjamin kepastian 
hukum bagi pelaku usaha.
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EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selain menjalankan fungsi penegak hukum persaingan, KPPU melakukan harmonisasi 
kebijakan yang terkait dengan isu persaingan usaha. Harmonisasi kebijakan dapat 
dilakukan sebelum atau pada saat regulasi dibuat atau setelah regulasi ditetapkan 
(yang biasa disebut evaluasi kebijakan). Hasil dari kajian mengenai kebijakan 
pemerintah akan mengerucut pada ada tidaknya hal yang bertentangan dengan 
prinsip persaingan usaha sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Jika 
ada hal yang bertentangan, maka KPPU dapat memberikan saran dan pertimbangan 
kepada pemerintah. 

Pada tahun 2010, KPPU telah menetapkan 16 evaluasi kebijakan pemerintah dalam 
berbagai sektor, yaitu sebagai berikut:

  1. Distribusi dan Perdagangan Gula
  2. Tata Niaga Rotan
  3. Impor Besi dan Baja
  4. Pengusahaan Gas Metana Batubara
  5. Rancangan Undang-Undang Perdagangan
  6. Kebijakan Promosi Layanan jasa Telekomunikasi
  7. Konvergensi Telekomunikasi Penyiaran dan Teknologi Informasi
  8. Taksi Bali
  9. Produsen Industri Besi Baja
  10. Kewenangan Asosiasi Jasa Konstruksi untuk memberikan Sertifikasi
  11. Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Jalan Tol
  12. Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Air Minum
  13. Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat
  14. Pengelolaan Alur Pelayaran
  15. Ketenagalistrikan
  16. Kebijakan Anti Dumping pada Tepung Terigu

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Pasal 35 huruf e UU No. 5 Tahun 1999, KPPU 
terus melakukan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat melalui 
pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah. Sejak berdiri, tercatat 91 
surat saran dan pertimbangan telah disampaikan KPPU ke berbagai lembaga terkait. 

Untuk tahun 2010, KPPU telah memberikan saran pertimbangan sebanyak 13 
saran pertimbangan, yang terdiri dari 12 saran pertimbangan yang berasal dari 
Evaluasi dan Kajian Dampak Persaingan Usaha tahun 2009 dan 2010 serta 1 saran 
pertimbangan yang berasal dari putusan KPPU, dengan rincian sebagai berikut: 
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No. Tgl. Surat/
Tujuan Surat

Sumber, Materi Kebijakan, 
dan Isu Persaingan Usaha

Isi Saran 
Pertimbangan Keterangan

1. Surat Nomor 
02/K/I/2010 
tentang Pekan 
Raya Jakarta

Penyelenggaraan Pekan Raya 
Jakarta (PRJ) didasarkan pada 
Perda No. 12 Tahun 1991 tentang 
Penyelenggaraan Pekan Raya 
Jakarta. Dalam regulasi tersebut 
penyelenggaraan dan pengurusan 
PRJ ditugaskan kepada suatu 
Badan Penyelenggara berbentuk 
Badan Hukum sebagai pemegang 
izin tunggal dan ditetapkan dengan 
Keputusan Gubernur Kepala 
Daerah. Badan penyelenggara 
tersebut adalah PT. Jakarta 
International Trade Fair Corporation 
yang merupakan perusahaan 
patungan yang sahamnya secara 
tidak langsung dimiliki oleh Yayasan 
Penyelenggara Pameran dan Pekan 
Raja Jakarta. Penyelenggara dan 
pemegang izin tunggal Pekan Raya 
Jakarta bertentangan dengan 
prinsip-prinsip persaingan usaha 
yang sehat karena penunjukkannya 
tidak melalui persaingan usaha 
yang sehat. Regulasi tersebut 
menimbulkan praktek monopoli oleh 
PT Jakarta International Expo.

KPPU menyarankan agar 
Perda Nomor 12 Tahun 1991 
tentang Penyelenggaraan 
Pekan Raya Jakarta dicabut 
dan dibuat regulasi yang 
memuat ketentuan bahwa 
pemilihan penyelenggara 
Pekan Raya Jakarta dapat 
dilaksanakan sesuai dengan 
prinsip-prinsip persaingan 
usaha yang sehat.

Saat ini 
pemerintah 
provinsi DKI 
Jakarta tengah 
mengupayakan 
adanya proses 
pelelangan 
terhadap 
penyelenggaraan 
Pekan Raya 
Jakarta.

2. Surat Nomor 
11/K/I/2010 
tentang 
Kebijakan 
Industri 
Asuransi Wajib 
Kecelakaan 
Lalu Lintas di 
Indonesia

1. Penyelenggaraan Asuransi 
Wajib Kecelakaan Lalu Lintas di 
Indonesia
a. Sesuai amanat UU No. 33 

Tahun 1964, Asuransi Wajib 
Kecelakaan Lalu Lintas di 
Indonesia dilayani oleh PT 
Jasa Raharja

b. Besaran premi dan santunan 
dari asu ransi tersebut ditentu-
kan melalui Permenkeu No.36 
dan No. 37 Tahun 2008.

2. Penerapan asuransi tambahan
a. KPPU menemukan adanya 

praktek pemberian asuransi 
tambahan selain asuransi 
wajib kecelakaan lalu lintas 
oleh PT Jasa Raharja bagi 
penumpang PT Kereta Api 
serta penumpang kendaraan 

KPPU menyarankan kepada 
pemerintah untuk:
1. terus meningkatkan 

peng awasan atas kualitas 
pelayanan asuransi wajib 
kecelakaan lalu lintas 
oleh PT Jasa Raharja

2. membatalkan praktek 
asu ransi tambahan yang 
diwajibkan tanpa ada 
landasan hukumnya, 
yang dimonopoli oleh 
pelaku usaha tertentu, 
sebagaimana yang 
terjadi pada penumpang 
kendaraan umum di DIY 
serta pe numpang moda 
kereta api

3. membatalkan Keputusan 
Gubernur DIY No. 050 
tahun 1995 tentang 

Telah mendapat-
kan tanggapan 
resmi dari 
pemerintah yaitu 
Sekretariat 
Negara, yang 
isinya akan 
menindaklanjuti 
surat saran dan 
pertimbangan 
KPPU kepada 
instansi terkait.

Kebijakan di Yogya 
telah dicabut dan 
kini telah diganti 
dengan kebijakan 
yang selaras 
dengan prinsip 
persaingan usaha 
yang sehat.
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No. Tgl. Surat/
Tujuan Surat

Sumber, Materi Kebijakan, 
dan Isu Persaingan Usaha

Isi Saran 
Pertimbangan Keterangan

3. 

umum di Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY). Kedua 
asuransi tersebut dikelola oleh 
PT Jasa Raharja Putra.

b. Kedua jenis asuransi ter sebut 
ber sifat wajib dan dibebankan 
pada tiket penumpang

c. Untuk penumpang ken da-
raan umum di DIY, kebijakan 
tersebut diatur dalam Ke pu-
tusan Gubernur DIY No. 050 
tahun 1995, dimana Dinas 
Perhubungan DIY menyatakan 
bahwa kebijakan yg diatur da-
lam Peraturan Daerah tersebut 
tidak dilaksanakan meskipun 
Perda masih berlaku.

Analisis KPPU terkait dengan 
asuransi tambahan tersebut me-
nyatakan bahwa praktek asuransi 
tambahan untuk kecelakaan lalu 
lintas namun diwajibkan kepada 
penumpang adalah bertentangan 
dengan regulasi asuransi di 
Indo nesia. Praktek tersebut juga 
meng hilangkan pilihan konsumen 
untuk memilih provider asuransi 
sesuai dengan preferensinya 
serta memberikan beban biaya 
tambahan bagi penumpang. Jika 
memang asuransi tambahan ingin 
diberlakukan, maka seluruh pe-
laku usaha selaku provider harus 
diberikan kesempatan untuk 
menjadi penyelenggaranya. Jika 
jumlahnya dibatasi maka proses 
tender hendaknya dilakukan. 

Surat Nomor 
19/K/II/2010 
tentang Peranan 
Asosiasi dalam 
Kebijakan 
Perikanan 
Tangkap

Sektor perikanan merupakan 
salah satu sektor yang strategis 
mengingat Indonesia merupakan 
negara ke pulau an. Berdasarkan 
Peraturan Dirjen Perikanan 
Tangkap Kelautan dan Perikanan 
(DJPT) No.5364 tahun 2008 
tentang Pemberian reko mendasi 
dari asosiasi atau organisasi 
di bidang perikanan tangkap 

KPPU berpendapat bahwa 
asosiasi perikanan dapat 
berperan menjadi mitra 
pemerintah, akan tetapi 
keberadaannya tidak dapat 
mengganti peran pemerintah 
sebagai pemberi rekomendasi 
yang merupakan tugas 
regulator. Berdasarkan 
hal tersebut, maka KPPU 

Penyelenggaraan 
Angkutan Orang Dengan 
Kendaraan Bermotor 
Umum di Wilayah 
Provinsi DIY.



Laporan Tahun 2010

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA - REPUBLIK INDONESIA

13

No. Tgl. Surat/
Tujuan Surat

Sumber, Materi Kebijakan, 
dan Isu Persaingan Usaha

Isi Saran 
Pertimbangan Keterangan

4. 

sebagai persyaratan perizinan 
usaha perikanan tangkap, 
diatur mengenai persyaratan 
rekomendasi dari asosiasi atau 
organisasi di bidang perikanan 
setempat yg terdaftar di DJPT 
sebagai salah satu syarat pengajuan 
dan per panjangan SIPI/SIUP 
organisasi di bidang perikanan 
setempat yang terdaftar di DJPT 
sebagai salah satu syarat pengajuan 
dan perpanjangan SIPI/SIUP. 
Dalam implementasinya, KPPU 
me lihat bahwa peraturan tersebut 
berpotensi menciptakan distorsi 
ter hadap persaingan usaha 
di sektor perikanan tangkap, 
yg berpotensi me nimbulkan 
persaingan usaha tidak sehat dan 
inefisiensi akibat hadirnya ekonomi 
biaya tinggi. KPPU ber pandangan 
bahwa kebijakan yg mewajibkan 
rekomendasi dan atau keharusan 
menjadi anggota asosiasi dapat 
memperpanjang rantai birokrasi di 
sektor perikanan tangkap.

menyarankan agar:
1. Pemerintah mencabut 

kebijakan yang me wajib kan 
pemberian rekomendasi oleh 
aso siasi sebagai prasyarat 
pemberian izin. Proses 
peneliti an kompetensi dan 
keberadaan pelaku usaha 
harus sepenuhnya menjadi 
kewenangan regulator untuk 
meng hindari terjadinya per-
saingan usaha tidak sehat. 
Pemerintah selaku regulator 
ha rus mengayomi seluruh 
pelaku usaha tanpa kecuali 
baik yg bergabung dalam 
asosiasi maupun yg tidak 
bergabung.

2. Pemerintah memberi kan 
ke sempatan bagi hadirnya 
asosiasi baru dalam indus tri 
perikanan yg bertujuan 
mengembangkan indus tri 
perikanan melalui pem-
ber daya an anggotanya. 
Pemerintah wajib me lakukan 
pembinaan terhadap asosiasi 
sehingga tidak tumbuh 
men jadi sarana ekonomi 
biaya tinggi. Asosiasi tidak 
diperbolehkan memiliki ke-
wenangan yang me rupa kan 
ke wenangan peme  rintah, 
se perti terkait pemberian 
rekomendasi sebagai syarat 
perizinan. Kehadiran lebih 
dari satu asosiasi akan mem-
berikan pilihan bagi pelaku 
usaha untuk memilih asosiasi 
yg memberikan nilai tambah 
bagi perkembangan usahanya.

Surat Nomor 
43/K/III/2010 
tanggal 31 
Maret 2010 
perihal 
Kebijakan 
Industri Ritel

KPPU menyarankan 
agar Peme rintah segera 
membentuk Undang-Undang 
yang mengatur industri ritel 
sebagai payung ketentuan 
pe lak sanaan dan pengawasan 
pembatasan trading terms 

Permasalahan dalam industri 
ritel selama ini didominasi oleh 
dua permasalahan utama yakni 
permasalahan persaingan yang 
tidak sebanding antara pelaku 
usaha ritel modern dan ritel 
tradisional dan permasalahan 
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Surat Nomor 
47/K/III/2010 
tanggal 6 April 
2010 perihal 
kebijakan 
klaster 
perikanan 
tangkap

KPPU memberikan saran 
kepada pemerintah agar:
1. Memperjelas dan mem-

per tegas definisi dan 
maksud dari penerapan 
kebijakan klaster perikanan, 
yang mengarahkan kebijakan 
klaster untuk men dekat kan 
pada porterian cluster, dengan 
fokus pada terciptanya 
keterpaduan antar industri 
terkait guna meningkatkan 
value added dan efisiensi di 
setiap lini industri. Dengan 
demikian maka menjadi 
jelas bahwa klaster 
yang dimaksud bukanlah 
klaster dalam pengertian 
”pengavlingan” wilayah laut 
yang dikelola oleh pelaku 
usaha secara ekslusif. 

2. Membuat regulasi yang 
ketat terhadap kebijakan 
perikanan, untuk 
menghindarkan terjadinya 
praktek jual beli izin 

KPPU menemukan fakta 
bahwa beberapa pengaturan 
dalam Permen No. 5 tahun 
2009 tentang usaha Perikanan 
Tangkap berpotensi bertentangan 
dengan prinsip persaingan usaha 
yang sehat, antara lain: 
1. Berpotensi menimbulkan 

market foreclosure 
2. Menciptakan posisi dominan 

bagi pelaku usaha atau 
kelompok pelaku usaha tertentu 

3. Menyerahkan fungsi 
pengawasan, pembinaan dan 
seleksi pelaku usaha di sektor 
industri tersebut oleh penerima 
hak monopoli/eksklusif yang 
seharusnya tetap menjadi 
kewenangan Pemerintah. 

4. Berpotensi dimanfaatkan 
pelaku usaha untuk mencari 
keuntungan melalui licence 
transfer atau penjualan hak 
eksklusif tersebut. 

5. Pemberian hak monopoli 
kepada satu atau beberapa 

No. Tgl. Surat/
Tujuan Surat

Sumber, Materi Kebijakan, 
dan Isu Persaingan Usaha

Isi Saran 
Pertimbangan Keterangan

5. 

ke tidaksebandingan bargaining 
position antara pelaku usaha ritel 
modern dengan pemasok. 
Setelah KPPU melakukan analisis 
ter hadap implementasi Peraturan 
Presiden No 112/2007 dan 
Peraturan Menteri Perdagangan 
No 53/2008, dapat disimpulkan 
bahwa tidak efektifnya kedua 
peraturan tersebut bersumber dari: 
1. Tidak adanya sanksi yang keras 

dan tegas terhadap pelaku 
usaha yang melanggar kedua 
peraturan tersebut;

2. Tidak jelasnya penegakan 
hukum bagi pelanggar kedua 
peraturan tersebut;

3. Terdapat kekurangan dalam regu-
lasi sehingga masih terdapat celah 
untuk tindakan eksploitatif yang 
dilakukan oleh pelaku usaha ritel 
modern.

sehingga landasan hukum 
dalam pengaturan industri ini 
menjadi kuat dan menciptakan 
kesejahteraan masyarakat 
secara optimal. Undang-
Undang yang akan dibentuk 
tersebut hendaknya juga 
mengakomodasi saran yang 
tertuang dalam Perkara KPPU 
No. 09/KPPU-L/2009. 
Sementara itu, terkait dengan 
lem baga penegakan hukum 
dari Undang-undang yang 
mengakomodasi peng  aturan 
tersebut, dengan berbasiskan 
best practices di beberapa 
negara khususnya Jepang dan 
Korea Sela tan, maka diusulkan 
agar KPPU menjadi lembaga 
penegak hukum dari regulasi 
tersebut.
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Surat No. 
96/K/VI/2010 
tanggal 3 Juni 
2010 perihal 
Kebijakan 
Peredaran 
Unggas di 
Wilayah DKI 
Jakarta

Pemerintah 
Provinsi 
DKI Jakarta 
mengungkapkan 
tanggapan atas 
saran KPPU 
dalam harian 
Jurnal Nasional. 
Pemprov DKI 
menyatakan 
bahwa kini 
memberikan 
kebebasan 
kepada para 
pengusaha untuk 
mendirikan RPA 
di wilayah DKI 
Jakarta dan tidak 
terbatas pada 5 
RPA saja. 5 RPA 
tersebut dibangun 
dengan tujuan 
untuk melindungi 
warga dari virus 
flu burung, bukan 
untuk membatasi 
pelaku usaha.

Dalam Peraturan Daerah 
Provinsi DKI Jakarta No. 
4 Tahun 2007 tentang 
Pengendalian Pemeliharaan dan 
Peredaran Unggas khususnya 
pasal 6 disebutkan bahwa 
unggas pangan yg memasuki 
wilayah DKI Jakarta melalui 
lokasi tempat penampungan. 
Dalam pelaksanaannya, 
pemerintah hanya menetapkan 
lima titik Rumah Pemotongan 
Ayam (RPA) untuk seluruh 
wilayah DKI Jakarta. 
Ketentuan pembatasan RPA ini 
menimbulkan hambatan bagi 
para penampung dan pemotong 
ayam yg tidak tertampung 
di lima RPA tersebut. 
Pembatasan jumlah RPA juga 
menjadi hambatan bagi pelaku 
usaha RPA potensial untuk 
membangun RPA di Jakarta.

KPPU menyarankan agar Peme-
rintah DKI Jakarta melakukan 
perbaikan ter hadap regulasi 
penge n dalian peredaran unggas 
dengan:
1. Menyiapkan infrastruktur 

RPA yg diperlukan se hingga 
dapat me nampung seluruh 
pelaku usaha yg selama 
ini me laku kan kegiatan 
usaha pe nampungan dan 
pemotongan ayam di DKI 
Jakarta.

2. Menentukan pengaturan 
RPA yg tidak dibatasi dalam 
jumlah, namun menekankan 
pada aspek kualitas 
berdasarkan SNI 01-6160-
1999 tentang Rumah Potong 
Unggas serta melakukan 
tindakan hukum yg tegas 
bagi pelaku usaha RPA yg 
melakukan pelanggaran. 
Dengan demikian regulasi 
tersebut akan memberikan 
kesempatan berusaha seluas-
luasnya serta memberikan 
ruang bagi persaingan dalam 
industri RPA modern. 

3. Menerapkan prinsip 
competition for the market 
dalam menentukan 
operator RPA di DKI 
Jakarta sehingga kebijakan 
yg diskriminatif dapat dihindari 
dan pelaku usaha di industri 

No. Tgl. Surat/
Tujuan Surat

Sumber, Materi Kebijakan, 
dan Isu Persaingan Usaha

Isi Saran 
Pertimbangan Keterangan

6. 

pelaku usaha menjadi justi-
fi kasi untuk menanggulangi 
permasalahan over fishing serta 
menjaga keberlanjutan sumber 
daya perikanan dengan cara 
me ngurangi jumlah pelaku 
usaha dan alat tangkap (effort).  
Namun, apabila hal tersebut 
perlu dilakukan, maka dalam 
me lakukan proses tersebut peme-
rintah harus menerapkan prinsip 
competition for the market.

antar pelaku usaha. Pada 
prinsipnya izin pengelolaan 
yang diterima pelaku 
usaha hanya diberikan 
Pemerintah dan bukan 
didapat kan dari pelaku 
usaha lainnya. 
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No. Tgl. Surat/
Tujuan Surat

Sumber, Materi Kebijakan, 
dan Isu Persaingan Usaha

Isi Saran 
Pertimbangan Keterangan

7. 

RPA DKI Jakarta adalah 
pelaku usaha yg memiliki 
kompetensi tinggi.

4. Menjaga konsistensi pelak-
sa na an aturan dengan tetap 
menjaga kesesuaian tujuan 
pem buatan aturan yaitu 
untuk menjaga kesehatan 
masyarakat. Sehingga tidak 
ada lagi RPA yang dibangun di 
dekat pemukiman penduduk 
seperti RPA Pulo Gadung 
sebagaimana dipersyaratkan 
dalam SNI 01-6160-1999 
tentang Rumah Potong 
Unggas.

Surat No. 
203/K/IX/2010 
perihal 
Kebijakan 
Dalam Industri 
Gula

Harga gula mengalami 
kenaikan yang signifikan sejak 
tahun 2009 sampai dengan saat 
ini. Kebijakan pemerintah yang 
ada saat ini ikut mendorong 
meningkatnya harga gula 
menjadi semakin tinggi.

1. Mendorong penyem pur naan 
kebijakan tata niaga gula 
dengan menetapkan harga 
se cara rigid di setiap level 
distribusi, termasuk penetapan 
harga eceran tertinggi (HET) 
di tingkat konsumen. Hal ini 
untuk mengeliminasi sistem 
tata niaga oleh struktur 
industri yang oligopoli, dengan 
kenaikan harga mengingat 
proses distribusi yang 
perannya hanya menyalurkan 
gula dari sentra-sentra 
produksi, dengan jumlah yang 
sudah dibatasi tidak boleh 
melebihi permintaan. 

    Melalui kebijakan se perti 
ini, petani tetap terlindungi 
dengan konsep HDG dan 
konsumen ter  lindungi dengan 
adanya HET gula.

2. Mendorong Pemerintah 
untuk membangun road map 
industri gula nasional untuk 
menghasilkan industri gula 
yang kompetitif, sehingga 
mampu menghasilkan harga 
gula yang kompetitif, yang 
mampu bersaing dalam pasar 
manapun. 
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No. Tgl. Surat/
Tujuan Surat

Sumber, Materi Kebijakan, 
dan Isu Persaingan Usaha

Isi Saran 
Pertimbangan Keterangan

8. 

3. Meninjau ulang kebijakan dana 
talangan, selama Pemerintah 
memiliki ke mampuan 
untuk men jamin harga gula 
petani senantiasa berada 
di atas HDG. Jaminan bisa 
dilaksanakan melalui kebijakan 
tata niaga yang secara ketat 
mengatur pasokan.

Surat No. 
258/K/XII/2010 
Perihal Saran 
dan Per-
tim bangan 
KPPU terkait 
Kebijakan Tarif 
PDAM Kota 
Balikpapan

1. Peraturan Daerah Kota Balik-
papan Nomor 3 Tahun 2008 
Tentang Perusahaan Daerah 
Air Minum Kota Balikpapan 
menetapkan kebijakan 
me naik kan tarif air minum 
secara berkala sebesar 10% 
setiap awal tahun sejak 2009.  
Meskipun kebijakan tersebut 
bertujuan untuk meningkatkan 
cakupan pelayanan, namun 
kebijakan tersebut memiliki 
beberapa ketidaksesuaian, yaitu:
•	 Kebijakan	tarif	tidak	

seharusnya menjadi bagian 
dari kebijakan Peraturan 
Daerah kelembagaan.

•	 Peraturan	Daerah	tidak	
mengacu pada Permendagri 
No.23. Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Teknis dan Tata 
Cara Pengaturan Tarif Air 
Minum pada PDAM.

Isi Saran KPPU:
1. Memperbaiki Peraturan 

Daerah dengan 
menghilangkan Pasal 4 
ayat 4 dan ayat 5 yang 
berpotensi menciptakan 
penyalahgunaan posisi 
dominan oleh PDAM 

2. Menerbitkan Surat 
Keputusan Walikota tentang 
kebijakan tarif air minum 
PDAM yang mengacu pada 
Permendagri No.23. Tahun 
2006 Tentang Pedoman 
Teknis dan Tata Cara 
Pengaturan Tarif Air Minum 
pada PDAM

3. Menerbitkan Surat 
Keputusan Walikota 
sebagaimana dijelaskan 
pada Nomor 2 yang 
mencerminkan prinsip-
prinsip persaingan sehat.

Surat No. 
260/K/XII/2010 
Perihal saran 
dan per-
timbangan 
terkait Industri 
Farmasi

9. KPPU telah menangani dan 
memutus perkara Nomor 17/
KPPU-I/2010 Tentang Praktek 
Usaha 6 Pelaku Usaha dalam 
Industri Farmasi kelas Terapi 
Amlodipine.  
Dalam proses analisis terhadap 
perkara tersebut, KPPU 
menemukan adanya praktek 
pemasaran dari pelaku usaha 
dengan mendorong dokter 
meresepkan obat tertentu.  
Sehingga harga obat menjadi 
tinggi.

Terhadap temuan tersebut, 
KPPU memberikan saran:
1. Memberlakukan regulasi yang 

mengatur harga batas atas 
obat generik bermerek yaitu, 
maksimal 3 kali dari rata-rata 
harga obat generik dalam 
kelas terapi berdasarkan zat 
aktif yang sama

2. Memberlakukan regu lasi yang 
membatasi kegiatan promosi 
dan atau penjualan obat resep 
yang dilakukan perusahaan 
farmasi pada umumnya.
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Surat No. 
261/K/XII/2010 
Perihal saran dan 
pertimbangan 
terkait kebijakan 
pembangunan 
dan penataan 
menara 
telekomunikasi 
bersama 
di Provinsi 
Sumatera Utara

Dalam perspektif pengelolaan 
industri telekomunikasi, 
kebijakan menara bersama 
merupakan upaya untuk 
mendorong hadirnya efisiensi 
sektor telekomunikasi melalui 
penggunaan fasilitas bersama, 
sehingga biaya penggunaan 
fasilitas bisa ditekan 
serendah mungkin. Dalam 
hal inilah, maka salah satu 
alat ukur bagi keberhasilan 
kebijakan menara bersama 
adalah munculnya berbagai 
kemudahan dalam membangun 
jaringan telekomunikasi yang 
bermuara pada rendahnya 
biaya yang dikeluarkan 
operator dibandingkan dengan 
membangun menara sendiri. 
Dalam perkembangannya, 
kebijakan menara bersama di 
suatu wilayah menyebabkan 
jaringan menara tersebut 
beperan sebagai essential 
facility, karena fasilitas tersebut 
harus digunakan oleh operator 
apabila menginginkan wilayah 
tersebut menjadi bagian dari 
coverage areanya (daerah 
jangkauan operator). Akibat 
kondisi ini, maka monopoli atau 
pengelolaan oleh satu pelaku 
usaha di wilayah tertentu 
menjadi tidak terhindarkan. 
Dalam hal inilah, maka 
penggunaan prinsip-prinsip 
persaingan usaha yang sehat 
menjadi sebuah keharusan 
dalam konsep kebijakan menara 
bersama agar kebijakan menara 
bersama tersebut berfungsi 
secara optimal.

KPPU menyarankan Pe me-
rintah Provinsi Sumatera 
Utara untuk membuat regulasi 
ter kait menara bersama 
dengan memuat beberapa 
substansi regulasi antara lain: 
- Keharusan melakukan 

Mapping lokasi menara, 
serta memberikan ke-
sempatan kepada pemilik 
menara eksis ting, untuk tetap 
dapat menyelenggarakan 
pekerjaan sebagai ope rator 
menara, untuk menghindari 
terjadinya inefisiensi akibat 
tidak tergunakannya menara 
yang eksisting. 

- Ketentuan bagi lokasi 
hasil Mapping yang belum 
ada menaranya, agar 
pembangunan menaranya 
dilakukan melalui 
competition for the market.

- Ketentuan untuk meng-
hindarkan terjadinya abuse 
of monopoly/oligopoly power, 
dalam hal ini, Pemerintah 
Kota sebagai regulator 
harus melakukan intervensi 
untuk melindungi kon  sumen 
(operator telekomunikasi) 
dari hadirnya abuse of 
monopoly/oligopoly power 
dari operator menara. 
Intervensi dapat dilakukan 
menyangkut: 
a.  Tarif 

Apabila hanya ter-
dapat satu pelaku 
usaha penyedia menara 
bersama, maka tarif 
harus ditetapkan oleh 
Pemerintah. Tetapi 
apabila terdapat lebih 
dari satu, maka intervensi 
Pemerintah hanya 
dilakukan terbatas pada 
pene tapan batas atas 

No. Tgl. Surat/
Tujuan Surat

Sumber, Materi Kebijakan, 
dan Isu Persaingan Usaha

Isi Saran 
Pertimbangan Keterangan

10. 
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No. Tgl. Surat/
Tujuan Surat

Sumber, Materi Kebijakan, 
dan Isu Persaingan Usaha

Isi Saran 
Pertimbangan Keterangan

tarif. Hal ini dilakukan 
untuk menghindari 
ter jadinya eksploitasi 
konsumen, oleh penyedia 
menara.

b.  Kualitas Layanan
Pe merintah harus 
mengatur standar mi-
nimal kualitas pe layanan 
dalam industri ini, untuk 
menghindari ter jadinya 
abuse of monopoly/
oligopoly power oleh 
penyedia menara. 

c.  Persyaratan Perjanjian
Pemerintah harus 
men cer mati proses 
dan substansi per janji-
an antara operator 
menara dengan operator 
telekomunikasi, agar 
tidak terjadi proses yang 
diskriminatif, menciptakan 
ham batan masuk dan 
per syaratan lainnya yang 
mencerminkan adanya 
abuse of monopoly/
oligopoly power.

Ketentuan yang mengatur 
apa bila standar kinerja 
minimal yang ditetapkan 
tidak tercapai, Pemerintah 
Kota dapat mencabut li sensi 
penyelenggaraan pengelola-
an menara, untuk kemudian 
melakukan pro ses tender 
ulang terhadap lisensi tersebut, 
untuk mendapatkan pelaku 
usaha yang lebih memiliki 
kemampuan dalam menge lola 
menara bersama. 

11. Surat No. 
263/K/XII/2010 
Perihal saran dan 
pertimbangan 
terkait kebijakan 
ekspor rotan

Terdapat ketentuan yang berpotensi 
untuk menghambat persaingan 
usaha pada industri rotan karena 
terdapat beberapa hambatan yang 
timbul dari Permendag Nomor 
36/2009 Tentang Ekspor Rotan.  

Saran KPPU :
1. Menentukan kuota ekspor 

rotan yang mengacu pada 
potensi lestari rotan.

2. Menetapkan batas 
produksi agar suatu daerah 
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No. Tgl. Surat/
Tujuan Surat

Sumber, Materi Kebijakan, 
dan Isu Persaingan Usaha

Isi Saran 
Pertimbangan Keterangan

12. Surat No. 
263/K/XII/2010 
Perihal 
saran dan 
pertimbangan 
terkait 
Rancangan 
Undang-Undang 
Konvergensi 
Telematika

Beberapa dampak persaingan 
sehat yang timbul antara lain: 
a. Pembatasan ekspor rotan 

ber potensi menghilangkan 
potensi nilai ekonomi.

b. kewenangan memberikan 
lisensi (bukti pasok) oleh 
pelaku usaha berpotensi 
menimbulkan abuse of 
dominant position.

c. Permendag belum menjelaskan 
batasan jumlah produksi 
mini mal suatu daerah sebagai 
penghasil rotan.

d. Informasi rotan tidak terserap 
di dalam negeri, masih kurang.

KPPU diminta untuk memberi-
kan masukkan terhadap 
Rancangan Undang-Undang 
Konvergensi Telematika, 
agar kebijakan tersebut 
meningkatkan persaingan di 
sektor telekomunikasi, penyiaran 
dan informatika. Secara garis besar 
prinsip-prinsip tersebut adalah:
1. Terbuka
2. Adil
3. Transparan
4. Non diskriminatif

dikategorikan sebagai 
penghasil rotan.

3. Mengembalikan 
kewenangan penerbitan 
bukti pasok kepada 
Pemerintah.

4. Meningkatkan sosialisasi 
tentang kesempatan ekspor 
bagi rotan yang tidak 
terserap di dalam negeri.

KPPU menyampaikan bebe rapa 
hal sebagai berikut:
1. Perkembangan tekno logi 

menyebabkan ter  integrasinya 
layanan komunikasi suara, 
data, gambar, dan vi deo 
menjadi suatu layanan 
multimedia. Suatu jaringan 
akan dapat menyediakan 
ber bagai macam layanan baik 
telekomunikasi, penyiaran 
maupun infor matika. 
Rancangan Undang-Undang 
konver gensi ini hanya 
mengatur penyediaan 
layanan tele   komunikasi dan 
informatika. Sedangkan 
penyiaran akan diatur 
didalam Undang-Undang 
penyiaran dengan meng  -
gunakan strukur jaringan 
yang terintegrasi. Tidak 
diaturnya sektor penyiaran 
di dalam Rancangan 
Undang-undang konvergensi 
menyebabkan pe nyem pitan 
makna konvergensi digital 
dengan mengeliminasi 
sektor penyiaran dalam 
cakupannya.

2. Nomor dan frekuensi 
merupakan salah satu 
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No. Tgl. Surat/
Tujuan Surat

Sumber, Materi Kebijakan, 
dan Isu Persaingan Usaha

Isi Saran 
Pertimbangan Keterangan

sumber daya yang ter batas. 
Oleh karena itu penentuan 
operator yang menggunakan 
nomor dan frekuensi tersebut 
harus dilakukan melalui 
competition for the market 
yakni tender/seleksi melalui 
proses yang transparan dan 
akuntabel. Hal ini untuk 
menjaga agar operator 
menara yang terpilih adalah 
operator yang secara teknis 
memiliki kapabilitas yang 
paling unggul sehingga 
dapat membangun sektor 
telekomunikasi, penyiaran 
dan infor matika dengan 
tarif yang murah kepada 
pelanggan. Selain itu 
perlu diatur agar nomor 
dan frekuensi tidak hanya 
dikuasai oleh per usahaan 
tertentu sehingga tidak ada 
perusahaan yang me miliki 
posisi dominan karena 
penguasan nomor dan 
frekuensi tersebut. 

3. Interkoneksi, Nomor, dan 
Frekuensi merupakan  input 
esensial (esen sial facilities) 
bagi perusahaan tele-
komunikasi, informatika 
dan penyiaran. Penguasaan 
hal tersebut oleh perusahan 
tertentu dapat menyebabkan 
terganggunya per saing an 
didalam sektor telekomunikasi, 
penyiaran dan infor matika. 
Oleh karena itu perlu 
dimasukkan kata terbuka, 
adil, transparan, dan non 
diskriminatif didalam 
pengaturan hal tersebut.

Adanya perusahan yang 
terintegrasi di dalam sektor 
telekomunikasi, penyiaran dan 
informatika, dapat menyebakan 
terjadinya penyalahgunaan 
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No. Tgl. Surat/
Tujuan Surat

Sumber, Materi Kebijakan, 
dan Isu Persaingan Usaha

Isi Saran 
Pertimbangan Keterangan

13. 

posisi dominan berupa 
penolakan untuk mensupply, 
subsidi silang, price squeeze 
dan lain sebagainya. Untuk 
mengatasi hal tersebut, perlu 
diatur secara tegas mengenai 
pemisahaan pembukukan 
(separating accounting) pada 
perusahaan-perusahaan yang 
terintegrasi.

13. Surat No. 
266/K/XII/2010 
Perihal 
Saran dan 
Pertimbangan 
terkait 
Kebijakan 
Penyelenggaraan 
Asuransi TKI

KPPU melalui EKP Daerah 
melakukan evaluasi dan 
kajian dampak persaingan 
terkait dengan kebijakan 
penyelenggaraan asuransi TKI, 
yaitu kebijakan nomor: 07/
MEN/2010 tentang Asuransi 
Tenaga Kerja Indonesia dan 
SK Menakertrans Nomor 
209/MEN/IX/2009 tentang 
Penetapan Konsorsium 
Asuransi Tenaga Kerja 
Indonesia dengan nama 
Proteksi TKI. Dimana 
melalui SK tersebut, 
pemerintah memberikan hak 
penyelenggaraan Asuransi TKI 
hanya kepada satu konsorsium 
asuransi TKI yaitu Konsorsium 
Proteksi TKI. 

KPPU menyampaikan 
beberapa hal yang pada 
intinya sebagai berikut:
1. perlu diciptakan kebijakan 

yang fokus pada perbaikan 
hubungan TKI dengan 
PPTKIS dan hubungan 
TKI dengan pemberi 
tenaga kerja, sehingga 
TKI memiliki daya tawar 
yang cukup berimbang 
dan terhindar dari upaya 
eksploitasi serta mendapat 
perlindungan yang cukup.

2. Mencabut kebijakan 
asuransi TKI yang saat ini 
berlaku.

3. mendesain ulang kebijakan 
asuransi yang lebih 
memberikan manfaat 
dan perlindungan 
yang nyata kepada 
TKI ataupun keluarga 
yang ditinggalkan. 
Diantara hal-hal yang 
harus diperhatikan 
dalam merancang ulang 
kebijakan tersebut adalah:
•	 identifikasi	dengan	

cermat risiko yang 
dapat dijamin oleh 
produk asuransi dan 
atau jaminan sosial, 
yang disesuaikan 
dengan undang-undang 
perasuransian. Sehingga 
terdapat pembagian 
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No. Tgl. Surat/
Tujuan Surat

Sumber, Materi Kebijakan, 
dan Isu Persaingan Usaha

Isi Saran 
Pertimbangan Keterangan

yang jelas mengenai 
perlindungan yang 
wajib disediakan oleh 
Negara terhadap warga 
negaranya dengan 
perlindungan tambahan 
yang dapat diperoleh 
dari asuransi.

•	 Tidak	memindahkan	
kewajiban negara 
kepada pihak swasta 
dalam melindungi warga 
negaranya di dalam 
maupun di luar negeri.

•	 melibatkan	regulator	
di bidang jasa non 
keuangan yaitu 
kementerian keuangan 
dan/atau Bapepam 
dalam mendesain 
kebijakan asuransi TKI. 
Keterlibatan regulator 
tersebut diperlukan 
dalam hal menentukan 
kriteria kredibilitas 
pelaku usaha yang dapat 
terlibat. 

•	 Menetapkan	standar	
kualitas minimal yang 
patut disediakan oleh 
pelaku usaha yang 
terlibat. Standar 
tersebut harus mencakup 
kemudahan proses klaim 
yang dilakukan oleh TKI, 
sehinggga berimbang 
antara nilai premi yang 
dibayarkan dengan 
realisasi manfaat yang 
diperoleh TKI.

•	 Memberikan	kesempatan	
bagi konsumen untuk 
memilih variasi asuransi 
dan variasi penyedia 
asuransi sehingga masih 
terdapat mekanisme 
persaingan sehat yang 
dapat mengkoreksi 
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Sumber, Materi Kebijakan, 
dan Isu Persaingan Usaha

Isi Saran 
Pertimbangan Keterangan

perilaku tidak sehat 
dari pelaku usaha 
penyedia jasa asuransi/
jaminan sosial. 

4. memperhatikan prinsip 
persaingan usaha yang 
sehat dalam proses 
pemilihan/seleksi pelaku 
usaha yang dapat terlibat 
dalam penjaminan 
kesejahteraan TKI. 
Dengan demikian, 
proses seleksi dapat 
menghasilkan pelaku 
usaha yang memiliki 
kemampuan yang cukup 
dan kredibel dalam 
menjamin risiko yang 
dihadapi oleh TKI. 

Dari 13 (tiga belas) surat saran pertimbangan tersebut, terdapat 4 (empat) atau 
30,7% surat yang telah direspon oleh lembaga terkait. Hal Ini telah memenuhi target 
rencana strategis 2012 yang menetapkan effective rate sebesar 25%.

KAJIAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Terdapat 5 (lima) kajian industri dan perdagangan yang telah dilaksanakan pada 
tahun 2010, yaitu:

Kajian Industri dan Perdagangan Sektor Transportasi Udara
Tujuan Kajian ini adalah untuk melakukan pemetaan dan analisa terhadap iklim 
persaingan sektor jasa penerbangan udara Indonesia, khususnya di Indonesia Bagian 
Timur. Untuk memperoleh gambaran mengenai iklim persaingan usaha tersebut, 
akan digunakan pendekatan SCP dalam industri penerbangan, dimana kajian akan 
fokus pada beberapa aspek sebagai berikut:

1. Identifikasi rute-rute strategis (berdasarkan data lalu lintas penerbangan) di 
Kawasan Timur Indonesia;

2. Analisa struktur dan performance pasar dalam rute-rute strategis di Kawasan 
Timur Indonesia;
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3. Analisa proses bisnis jasa tranportasi udara berikut identifikasi isu persaingan 
terkait dengan perilaku dalam titik rute tertentu di Kawasan Timur Indonesia; 

4. Estimasi dampak pemberlakuan dan penyesuaian tarif batas atas;

Berdasarkan Kajian tersebut, diketahui bahwa bandara yang paling strategis 
untuk Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2008, adalah Ngurah Rai, Bali; Sultan 
Hasanuddin, Makassar dan Wamena. Dari sisi performance, diketahui bahwa load 
factor tertinggi dimiliki oleh PT Lion Air. Hal ini disebabkan keberhasilan strategi 
low cost yang diterapkannya, jumlah maskapai, serta frekwensi penerbangan yang 
dimilikinya. Sedangkan perilaku yang berpotensi melanggar prinsip persaingan 
usaha sehat adalah, bahwa agen perjalanan seringkali langsung mengarahkan 
penjualan tiket kepada konsumen untuk membeli tiket maskapai tertentu, tanpa 
terlebih dahulu menanyakan preferensi konsumen. Hal lain yang perlu diperhatikan 
adalah terkait mekanisme alokasi slot jam terbang, mengingat bahwa alokasi 
tersebut menjadi wewenang pengelola bandara, maka sangat rentan terjadi abuse 
of dominant position.

Kajian Industri dan Perdagangan Sektor Perbankan
Tujuan kajian sektor perbankan adalah:

1. Melakukan pemetaan industri terkait dengan struktur pasar industri kartu kredit 
berdasarkan omzet, jumlah kartu/nasabah, dan jumlah merchandise (toko). 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis pola-pola persaingan dalam industri kartu 
kredit yang mencakup: hubungan antara bank penerbit dengan pengelola 
jaringan (skema kerjasama), pola penetapan tarif jaringan, struktur suku bunga 
kartu kredit, dan hubungan atau skema kerjasama antar bank penerbit dengan 
toko/merchant. 

Hasil kajian menunjukkan industri kartu kredit Indonesia berada di antara struktur 
persaingan monopolistik dan oligopolistik dengan ciri-ciri banyak pemain namun 
sedikit yang dominan dan adanya product differentiation. Kecenderungannya ke 
arah oligoplistik yang tidak disertai dengan kerjasama di antara pemain besar. 
Pasar tetap terbuka bagi pemain baru untuk masuk, namun requirement dari Visa 
dan Master dapat menjadi barrier to entry (safety regulation, capital investment).

Persaingan cenderung tidak head to head, yang ditandai dengan potential market 
yang masih besar, selain itu terdapat aturan multiple card holder dan unique 
segment targeting. Dalam hal targeting, pemain menggunakan strategi seperti 
diskon, reliability of services, acceptance dan fees (annual fee, late charge, dll). Bagi 
pemain kecil, ada beberapa strategi dari pemain besar yang dianggap predatory 
competition strategic, yaitu extremely and continously high discount dan exclusive 
interlock merchant issuer. 

Bank-bank yang menerbitkan kartu kredit memiliki batas minimum yang harus 
memenuhi economies of scale. Nilai minimum tersebut sebesar 150.000 - 200.000 
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kartu. Nilai inilah yang akan membuat struktur pasar kartu kredit menjadi oligopoli. 
Bila di antara bank-bank yang mengeluarkan kartu kredit ada yang tidak memenuhi 
economies of scale, maka kemungkinan besar bank tersebut akan bleeding. 

Kajian Peranan Persaingan Usaha Dalam Perspektif Kesejahteraan 
Konsumen, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi hubungan antara persaingan usaha 
dengan perekonomian khususnya terkait dengan kesejahteraan konsumen, inflasi 
dan pertumbuhan ekonomi; (2) mengembangkan model yang dapat digunakan 
untuk mengestimasi nilai kuantitatif antara variabel dimaksud; (3) melakukan studi 
empiris mengenai hubungan tersebut terutama pada 10 industri terpilih yang 
relevan dengan kegiatan KPPU.

Sepuluh industri manufaktur terpilih dalam penelitian ini, yaitu industri minyak 
goreng dari kelapa sawit, industri susu, industri tepung terigu, industri gula pasir, 
industri pupuk buatan tunggal, industri pupuk buatan majemuk dan campuran, 
industri farmasi, industri ban luar dan ban dalam, industri semen dan industri 
kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Peranan sepuluh industri manufaktur 
terpilih relatif besar dalam perekonomian Indonesia. Hal tersebut tercermin dari 
relatif besarnya pangsa pasar sepuluh industri manufaktur terpilih dilihat dari nilai 
output, tingkat penyerapan tenaga kerja dan jumlah unit usaha. Struktur pasar 
masing-masing dari industri terpilih secara umum berbentuk oligopoli, hanya 
terdapat dua industri yang memiliki struktur pasar persaingan monopolistik yakni 
gula pasir dan farmasi. 

Selama 1998-2007, rata-rata pertumbuhan CR 4 sebesar 3,2% menunjukkan adanya 
kecenderungan peningkatan konsentrasi industri. Struktur pasar yang berbentuk 
oligopoli menunjukkan relatif rendahnya tingkat persaingan dalam sepuluh industri 
tersebut. Hal ini dikarenakan persaingan yang ada hanya terjadi diantara beberapa 
perusahaan yang berjumlah sedikit. Tingkat persaingan rendah yang terjadi pada 
sepuluh perusahaan juga ditunjukkan dengan rendahnya nilai indeks persaingan. 

Penelitian ini menggunakan model kesejahteran konsumen yaitu Compensating 
Variation (CV) dan  Equivalent Variation (EV) untuk mengetahui dampak penurunan 
atau kenaikan harga terhadap kesejahteraan konsumen. Dari hasil simulasi, dampak 
kesejahteraan dari penurunan harga 10% dan 30% pada industri ban dalam-luar 
dan kendaraan bermotor roda empat memberikan dampak kesejahteraan yang 
lebih besar dibandingkan dengan penurunan harga pada industri-industri lain. 

Kajian Terhadap Dampak Persaingan Usaha Terkait dengan Implementasi 
Free Trade Agreement (FTA) secara Bilateral dan Regional
Kajian ini bertujuan melakukan elaborasi akademik terhadap pembukaan pasar 
melalui ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) oleh pemerintah baik dari 
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sisi kebijakan, implementasi  dan konsekuensi positif maupun negatifnya. Serta 
melakukan pemetaan terhadap daya saing industri lokal terkait yang terkena 
dampak langsung ACFTA  khususnya untuk industri tekstil, industri alas kaki, industri 
elektronika dan industri besi baja.  

Hasil analisis kajian ini menunjukkan posisi daya saing ke-empat industri (tekstil, 
besi-baja, alas kaki dan elektronika) Indonesia terhadap China. Seluruh nilai RTA ke-
empat industri tersebut bernilai negatif atau posisi daya saingnya berada di sebelah 
kiri garis RTA. Hal ini menunjukkan posisi daya saing ke-empat industri Indonesia 
masih lebih rendah dibandingkan dengan China. Namun demikian, posisi Industri 
alas kaki dan besi-baja Indonesia mengalami perbaikan daya saing pada tahun 2009 
dibandingkan tahun 2007. Sementara itu, posisi daya saing industri elektronika 
dan tekstil semakin melemah dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Untuk 
menghadapi ACFTA diperlukan serangkaian kebijakan pemerintah untuk mendukung 
industri-industri tersebut berdasarkan karakteristik masing-masing industri.

Kajian Industri dan Perdagangan Sektor Baja
Tujuan kajian industri baja adalah memetakan pelaku usaha dan menganalisa 
struktur industri baja dari hulu-hilir termasuk dari sisi kepemilikan serta perilaku 
pelaku usaha pada kedua kegiatan tersebut. Selain itu, dilakukan juga analisa 
dampak kebijakan dari perspektif persaingan usaha sehingga dapat berpengaruh 
pada struktur maupun perilaku pelaku usaha.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, terlihat bahwa pada prinsipnya kondisi 
pelaku usaha baik di hulu maupun di hilir merupakan oligopoli dengan pasar yang 
terkonsentrasi khususnya di sisi hulu. Hal ini menuntut investasi yang besar untuk 
mengembangkan sektor hulu serta meminimasi masalah pasokan bahan baku, 
sehingga praktek merger dan akusisi banyak dilakukan. Selain itu juga ditemukan 
bahwa efisiensi tidak didapatkan dari praktek integrasi vertikal yang dilakukan 
perusahaan hulu-hilir. Praktek ini cenderung disalahgunakan dengan menutup 
akses bagi pelaku lain untuk masuk serta melakukan diskriminasi pada pelaku 
usaha tertentu. Dari sisi kebijakan pemerintah, saat ini terlihat bahwa kebijakan 
pemerintah yang diberlakukan pada industri baja memang dimaksudkan sebagai 
perlindungan bagi produsen dalam negeri, akan tetapi dalam implementasinya 
kebijakan ini tidak dilakukan secara konsisten dan cenderung menguntungkan posisi 
pelaku usaha tertentu. Contohnya kebijakan tentang standar nasional Indonesia, 
maupun kebijakan bea masuk. Untuk itu, KPPU akan merumuskan saran terkait 
dengan kondisi industri baja dari sudut pandang persaingan usaha.
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SOSIALISASI DAN ADVOKASI
Sepanjang tahun 2010, KPPU telah menyelenggarakan 51 kegiatan sosialisasi yang 
meliputi: pengembangan jaringan media massa (forum jurnalis), sosialisasi bersama 
dengan lembaga publik, sosialisasi intensif di media, sosialisasi bersama dengan 
parlemen dan pemerintah, pengembangan forum persaingan tingkat nasional, 
seminar di wilayah KPD, training persaingan usaha bersama Mahkamah Agung untuk 
para hakim di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara, sosialisasi bersama 
dengan lembaga terkait, dan forum diskusi yang dilaksanakan di KPD. 

Total peserta yang mengikuti serangkaian kegiatan sosialisasi pada tahun 2010 
berjumlah 2.428 peserta yang berasal dari kalangan jurnalis, akademisi, pelaku 
usaha, pemerintah, parlemen, hakim (di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Sumatera 
Utara), dan masyarakat umum. Grafik berikut menggambarkan jumlah peserta 
kegiatan sosialisasi per bulan.

JUMLAH PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI DAN FORUM JURNALIS 
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Upaya perwujudan budaya sadar persaingan usaha yang sehat, tidak hanya 
dilakukan dengan kegiatan sosialisasi di daerah. Kesadaran masyarakat juga dapat 
ditingkatkan melalui asistensi informasi kepada publik berupa konsultasi dan 
audiensi. Khusus mengenai audiensi, tercatat selama tahun 2010, KPPU menerima 
11 (sebelas) audiensi yang mayoritas berasal dari kalangan akademisi.

Intensitas Pemberitaan di Media
Salah satu indikator awareness publik terhadap KPPU dapat dilihat dari intensitas 
pemberitaan di media. Pada tahun 2010, rata-rata intensitas pemberitaan KPPU 
di media mencapai 519 berita per bulan. Hal ini sungguh membantu KPPU dalam 
membangun citra yang positif di masyarakat.
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INTENSITAS PEMBERITAAN KPPU DI MEDIA 2010
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Pasal 35 huruf f UU No. 5 Tahun 1999 memberi tugas pada KPPU untuk menyusun 
pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini 
diperlukan demi terciptanya kepastian hukum dan penafsiran yang sama atas unsur 
pasal yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1999. Pada tahun 2010, KPPU menyelesaikan 
5 pedoman pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999,  yaitu:

1. Pedoman Pasal 11 mengenai Kartel;
2. Pedoman Pasal 14 mengenai Integrasi Vertikal;
3. Pedoman Pasal 25 mengenai Posisi Dominan;
4. Pedoman Pasal 50 huruf d mengenai Pengecualian Terkait Keagenan;
5. Pedoman Pasal 28 dan Pasal 29 tentang Penggabungan, Peleburan, dan 

Pengambilalihan.

Di samping itu, masih terdapat 7 draft pedoman yang sedang disusun, dimana 2 
draft pedoman kini sedang di-upload di website KPPU untuk mendapat tanggapan 
dan masukan dari publik. Draft pedoman tersebut meliputi draft pedoman 
kepemilikan saham dan penetapan harga jual kembali yang kita harapkan dapat 
diberlakukan pada awal tahun depan. Sedangkan 5 draft pedoman lainnya yang 
sedang dalam proses penyelesaian, adalah: praktek monopoli, pengecualian terkait 
UKM, penetapan harga, perjanjian tertutup, dan praktek diskriminasi. Selain 
pedoman, pada tahun 2010, terdapat dua kegiatan kajian hukum dengan tema: 
abuse of dominant bargaining position dan subkontrak. 

Sepanjang 2010, KPPU menerbitkan 14 (empat belas) Peraturan Komisi, yaitu :

1. Perkom Nomor 01 Tahun 2010 mengenai Tata Cara Penanganan Perkara;
2. Perkom Nomor 02 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender;
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3. Perkom Nomor 03 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pelaksanaan ketentuan 
Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

4. Perkom Nomor 04 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 
tentang Kartel berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

5. Perkom Nomor 05 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 
tentang Integrasi Vertikal berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

6. Perkom Nomor 06 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 
tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat;

7. Perkom Nomor 07 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 
huruf d tentang Pengecualian dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat terhadap Perjanjian dalam rangka Keagenan;

8. Perkom Nomor 08 Tahun 2010 mengenai Promosi Mutasi;
9. Perkom Nomor 09 Tahun 2010 mengenai Staf Ahli Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha;
10. Perkom Nomor 10 Tahun 2010 mengenai Formulir Pemberitahuan Penggabungan, 

Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan; 
11. Perkom Nomor 11 Tahun 2010 mengenai Konsultasi Penggabungan atau 

Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;
12. Perkom Nomor 12 Tahun 2010 mengenai Pensiun Pegawai Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha;
13. Perkom Nomor 13 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pelaksanaan tentang 

Penggabungan, Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham 
Perusahaan;

14. Perkom Nomor 14 Tahun 2010 mengenai Pedoman Keprotokolan.  

Kajian Amandemen UU No. 5 Tahun 2010
Sejak UU No. 5 Tahun 1999 diberlakukan secara efektif pada tahun 2000 yang lalu, 
mulai muncul kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan undang-undang 
tersebut yang justru sebagian berasal dari UU No. 5 Tahun 1999 sendiri. Kendala 
tersebut disebabkan karena perumusan norma-norma hukum yang ada di dalam 
UU No. 5 Tahun 1999 sulit untuk diimplementasikan, sehingga hal ini menjadi salah 
satu hambatan bagi penegak hukum baik itu KPPU maupun institusi lainnya untuk 
dapat menegakkan undang-undang tersebut secara baik.

Kajian terhadap perlunya amandemen UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah dilakukan cukup lama 
oleh KPPU, yakni sejak tahun 2003. Dasar dari kegiatan kajian ini adalah munculnya 
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urgensi perbaikan terhadap beberapa pengaturan dengan harapan proses 
penegakan hukum persaingan dan internalisasi nilai-nilai persaingan dalam setiap 
kebijakan Pemerintah berlangsung dengan lebih baik.

Kajian dilakukan dengan melibatkan beberapa akademisi, universitas, pakar dalam 
ilmu ekonomi dan hukum persaingan, beberapa lembaga negara terkait, lembaga 
Pemerintah terkait, para pelaku usaha yang menjadi objek UU No 5 Tahun 1999 
dan stakeholder lainnya. Selain itu, KPPU juga melakukan studi literatur dan best 
practices dari berbagai negara yang sudah memiliki undang-undang persaingan 
khususnya di beberapa negara maju dengan lembaga persaingannya seperti US FTC 
(Amerika Serikat), ACCC (Australia), KFTC (Korea), JFTC (Jepang), Bundeskartelamnt 
(Jerman), TFTC (Taiwan) dan best practices dari beberapa lembaga dunia terkait 
seperti OECD, UNCTAD dan sebagainya.

Dengan melakukan kajian dan diskusi yang mendalam terhadap ketentuan yang 
ada, KPPU dapat membuat sebuah draft amandemen UU No 5 tahun 1999 
dengan beberapa catatan penting di dalamnya. Berdasarkan hasil kajian, maka 
secara umum dapat disampaikan bahwa kajian lebih dititikberatkan pada upaya 
perbaikan pengaturan pasal substansial ekonomi dengan harapan dapat lebih 
memenuhi tuntutan yang dihadapi KPPU saat ini dan ke depan, memperbaiki 
status kelembagaan KPPU dengan penguatannya sebagai lembaga negara dan 
kewenangan yang diperkuat untuk mengefektifkan proses penegakan hukum 
persaingan dan dalam bagian terakhir, memperbaiki proses penanganan perkara 
dengan mengedepankan pengaturan yang lebih memberikan ruang kepada proses 
yang mengedepankan due process of law serta penguatan peran KPPU di dalamnya. 

Dalam bagian asas, perbaikan dilakukan dengan mempertajam asas bahwa 
persaingan di KPPU harus senantiasa memperhatikan keseimbangan antara 
kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Terkait dengan tujuan undang-
undang, draft amandemen tetap mempertahankan tujuan yang multi objective 
dari UU No 5 tahun 1999, dengan pertimbangan bahwa tujuan multi objective 
tersebut, sesuai dengan pengaturan ekonomi Indonesia sebagaimana diatur dalam 
Pasal 33 UUD 1945, yang tidak hanya sekedar berbasiskan pertimbangan efisiensi 
sebagaimana di negara maju, melainkan lebih mengedepankan ultimate goalnya 
yakni kesejahteraan masyarakat.

Dalam kegiatan kajian amandemen secara keseluruhan, terdapat 13 (tiga belas) 
pasal yang tetap dan 40 (empat puluh) pasal yang mengalami perbaikan redaksional 
serta terdapat penambahan 4 (empat) pasal. Dalam pengaturan pasal substansi 
ekonomi, perbaikan dilakukan dengan merasionalisasi pasal-pasal yang memuat 
pengaturan yang sama sehingga terkesan tumpang tindih serta memperkuat hal-
hal yang belum diatur dalam UU No 5 Tahun 1999.

Apabila dalam UU No. 5 Tahun 1999, pengaturan substansi ekonomi meliputi 26 
Pasal (Pasal 4 sampai Pasal 29). Maka dalam draft yang dihasilkan, hanya terdapat 
16 pasal (Pasal 4 sampai Pasal 19) saja. Pasal yang dirasionalisasi antara lain pasal 
kartel yang dalam UU No 5/1999 tersebar dalam beberapa pasal antara lain Pasal 
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5, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 11. Pasal-pasal ini disatukan dalam satu pasal saja 
yakni Pasal 5 tentang Larangan Kartel. Pasal tambahan yang dimunculkan antara 
lain tentang pengaturan yang diharapkan dapat menjaring perilaku yang selama 
ini muncul, tetapi tidak dapat dijerat melalui pasal-pasal UU No 5 Tahun 1999, 
misalnya dalam draft muncul Pasal 6 tentang Larangan pengaturan pembelian dan 
pasokan, yang ditujukan untuk menjaring proses-proses pemasokan dan pembelian 
yang bisa menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang 
selama ini sulit dijaring dengan ketentuan yang ada, salah satunya muncul dalam 
hubungan antara ritel modern dengan pemasoknya.

Sementara dalam pengaturan kelembagaan diupayakan perbaikan status 
kelembagaan KPPU dengan memberikan penegasan bahwa KPPU adalah lembaga 
negara. Penyebutan KPPU sebagai lembaga negara secara hukum berdampak kepada 
perubahan status Anggota Komisi menjadi Pejabat Negara yang memiliki hak dan 
kedudukan setara dengan pejabat negara lainnya. Jabatan Ketua dan Wakil Ketua 
KPPU dipilih oleh Anggota Komisi untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Hal ini secara 
internal dapat mempermudah koordinasi di lingkungan KPPU sendiri sehingga 
pelaksanaan program kerja dapat berjalan dengan baik. Batasan mínimum umur 
Anggota Komisi dinaikkan menjadi 40 (empat puluh) tahun dengan pertimbangan 
kebijaksanaan dan pengalaman yang luas. Terkait berhentinya keanggotaan Komisi 
juga ditambahkan bilamana menjadi Terdakwa dan melakukan tindak pidana dengan 
hukuman pidana penjara lebih dari 4 (empat) tahun. 

Sekretariat sebagai pembantu tugas Komisi dan status kelembagaan Sekretariat 
juga diperkuat dengan pimpinan seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat 
dan diberhentikan oleh Presiden. Ketentuan mengenai Sekretariat juga harus 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penyebutan Sekretariat sebagai Sekretariat 
Jenderal berdampak kepada bertambahnya kewenangan Sekretariat dalam hal 
penegakan hukum persaingan usaha, khususnya dalam hal penanganan perkara. 
Dalam upayanya mendapatkan alat bukti dari pelaku usaha, Sekretariat dapat 
menggunakan upaya paksa layaknya seorang Penyidik, seperti: melakukan 
penggeledahan, dan lain-lain. Penambahan kewenangan ini sangat membantu 
meringankan beban pembuktian khususnya untuk perkara kartel, persekongkolan 
tender, dan perkara lainnya yang memerlukan pembuktian yang rumit.

Sementara dalam hal tata cara penanganan perkara, hal yang krusial adalah 
penambahan kewenangan Sekretariat dalam melakukan upaya paksa penggeledahan 
dan penyitaan layaknya kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik PPNS / Penyidik Polri. 
Penambahan kewenangan upaya paksa tersebut dimiliki karena status kelembagaan 
Sekretariat KPPU telah dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang notabene adalah 
pimpinan sebuah lembaga negara yang pegawainya memiliki status Pegawai Negeri 
Sipil (PNS). 

Tata cara penanganan perkara di KPPU pun saat ini diusulkan untuk diperkuat 
dengan diatur di dalam naskah perubahan UU No. 5 Tahun 1999. Pertimbangannya 
agar tata cara penanganan perkara diberlakukan layaknya ketentuan hukum 
acara peradilan lain, seperti Hukum Acara Pidana, sehingga KPPU tidak dituduh 
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melampaui kewenangannya karena membentuk hukum acaranya sendiri. Mengingat 
perkembangan hukum yang terjadi saat ini, terdapat tuntutan hukum berupa judicial 
review ke Mahkamah Agung dari stakeholder yang merasa KPPU telah melampaui 
kewenangannya dalam menterjemahkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 karena 
menyusun aturan sendiri mengenai tata cara penanganan perkara di KPPU.  

Terhadap ketidakpatuhan pelaku usaha dalam memenuhi panggilan dan juga 
memenuhi permintaan penyerahan barang bukti, Komisi berwenang melakukan 
upaya paksa berupa penggeledahan. Terkait alat bukti yang digunakan Komisi dalam 
melakukan pembuktian juga diusulkan untuk menambahkan alat bukti berupa 
informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik 
dengan alat optik atau serupa dengan itu serta bukti ekonomi yang kesemuanya 
itu merupakan pengejewantahan dari indirect evidence yang dimiliki oleh lembaga 
persaingan lain di beberapa negara. Namun indirect evidence tersebut tidak 
dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung juga oleh alat bukti lain seperti: 
keterangan pelaku usaha, keterangan ahli, dan lain-lain.

Jangka waktu penanganan perkara di KPPU selama ini menjadi kendala bagi Komisi 
dalam melakukan pembuktian, karena jangka waktu yang dimiliki sangat singkat 
sehingga Komisi sering tidak maksimal dalam mendapatkan alat bukti, karenanya 
dalam usulan perubahan UU No. 5 Tahun 1999 ditetapkan untuk memperpanjang 
jangka waktu pemeriksaan dalam tiap tahapan, dengan menambah 30 (tiga puluh) 
hari kerja di masing-masing tahapan. 

Perihal pengajuan keberatan, dalam perubahan UU No. 5 Tahun 1999 diusulkan agar  
keberatan diserahkan pemohon kepada Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan 
Putusan KPPU diperlakukan layaknya Putusan Pengadilan Negeri sehingga harus 
banding ke Pengadilan Tinggi. Hal ini juga mempertimbangkan kompetensi hakim-
hakim di Pengadilan Tinggi yang tentunya memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan 
yang lebih luas.

Perihal sanksi denda administratif, dengan mempertimbangkan perkembangan 
hukum dan ekonomi, maka diusulkan untuk menghilangkan batas bawah 
minimum sanksi denda administratif dan menambah batas atas maksimum denda 
administratif sebesar Rp 10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah). Landasan 
filosofis dari perubahan sanksi denda tersebut adalah untuk keadilan bagi dunia 
usaha dan untuk menimbulkan efek jera akibat pelanggaran terhadap ketentuan 
Undang-Undang.
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KERJASAMA DAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA

Sepanjang tahun 2010, kegiatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga baik 
dalam maupun luar negeri yang telah dilakukan KPPU antara lain sebagai berikut: 

Kerjasama Domestik
Guna mendukung fungsi penegakan hukum persaingan usaha, KPPU melakukan 
kerjasama dengan lembaga penegak hukum lain, pemerintah, dan lembaga 
lainnya. Beberapa lembaga yang telah menjalin kerjasama dengan KPPU, yaitu: 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemerintah (LKPP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 
Kepolisian RI, dan Perguruan Tinggi. 

Pada tanggal 14 April 2010, telah dilaksanakan penandatangan nota kesepahaman 
antara KPPU dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). 
Penandatanganan nota dilakukan langsung oleh Ketua KPPU dan Ketua PPATK, 
Yunus Hussein. Ada beberapa poin yang disepakati, yaitu tukar menukar informasi, 
perumusan aturan hukum, sosialisasi, penelitian atau riset, serta pendidikan dan 
pelatihan. Nota Kesepahaman ini penting bagi KPPU agar penegakan hukum 
persaingan usaha lebih efektif.

Selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2010, KPPU melakukan penandatanganan 
nota kesepahaman dengan POLRI. Penandatanganan nota dilakukan langsung oleh 
Ketua KPPU dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Bambang 
Hendarso Danuri. Bagi KPPU, nota kesepahaman ini sangat penting untuk membantu 
penanganan perkara, khususnya terkait dengan peningkatan kapasitas SDM dan 
terbatasnya kewenangan KPPU dalam hal penyitaan alat bukti.

Di samping itu, pada tanggal 8 Desember 2010 KPPU juga melakukan 
penandatanganan kerjasama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang 
langsung dihadiri oleh Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siraj.

Kerjasama Internasional
Selama tahun 2010, KPPU telah menyelenggarakan 12 konferensi/workshop/seminar 
tentang persaingan usaha. Kegiatan tersebut dilaksanakan baik melalui pendanaan 
KPPU yang bekerjasama dengan lembaga persaingan dari negara lain atau lembaga 
internasional, maupun melalui kerjasama dengan lembaga donor.

KPPU juga berpartisipasi aktif pada berbagai kegiatan di luar negeri sebagai 
pembicara untuk menyampaikan pandangan dan pengalamannya atas praktek 
hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia. Besaran jumlah kegiatan maupun 
peranan KPPU pada berbagai kegiatan di luar negeri dapat diperhatikan pada 
statistik perkembangan sebagai berikut.
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Jumlah Kegiatan 30 25 35   38 128

Jumlah Delegasi 95 63 86   98 342

Pembicara    21   20   24    25   90

Peserta    74   43   62    73   252

Kategori Delegasi     

Pimpinan     41   16   35     24   116

Senior     46   42   44     35    167

Junior       8     5      7     39    59

2007 2008 2009 2010 Jumlah

Statistik kegiatan di atas menunjukkan angka kegiatan dan delegasi yang meningkat 
dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah pembicara dari KPPU juga mengalami 
peningkatan, walaupun dalam jumlah yang sangat terbatas. Hal menarik yang perlu 
digarisbawahi adalah peningkatan jumlah delegasi junior (pengalaman kerja kurang 
dari 4 tahun) yang signifikan pada tahun 2010. Hal tersebut disebabkan adanya 
program intensif peningkatan sumber daya manusia oleh kerjasama KPPU dan Japan 
Fair Trade Commission (JFTC) serta keanggotaan KPPU pada The ASEAN Experts Group 
on Competition (AEGC). Meningkatnya permohonan agar KPPU menjadi pembicara 
di kegiatan internasional, menunjukkan bahwa KPPU secara perlahan dan pasti dinilai 
memiliki pengaruh di dunia hukum dan kebijakan persaingan usaha.

Indikator selanjutnya akan melibatkan beberapa aspek, yaitu jumlah konsultasi, 
jumlah kontribusi, jumlah negosiasi perdagangan, dan jumlah kegiatan terkait 
internasional yang diselenggarakan di Indonesia. 

Konsultasi
Konsultasi merupakan salah satu media bagi KPPU dalam menyampaikan perkembangan 
hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia sekaligus mengetahui bagaimana hukum 
dan kebijakan persaingan di Indonesia menarik bagi pihak internasional. Lembaga 
dengan tingkat konsultasi yang tinggi mengindikasikan dua hal penting, yaitu lembaga 
tersebut diakui memiliki praktek terbaik yang sangat menarik untuk digali dan atau 
lembaga tersebut memiliki diseminasi dengan kualitas yang baik. 

Pada tahun 2010, KPPU menerima 8 (delapan) konsultasi dari rekan di luar negeri 
(baik dari lembaga persaingan maupun pihak swasta), yaitu Malaysia, Amerika, 
Singapura, Australia, India, Pakistan, Belgia, dan UNCTAD. Konsultasi tersebut 
berkisar pada aturan umum, substansi aturan merger, sanksi, hingga pada proses 
penunjukan anggota komisi di Indonesia. Pada tahun yang sama, KPPU juga 
membantu proses penelitian untuk disertasi doktoral bidang hukum bagi 2 (dua) 
rekan di luar negeri, yaitu Aleksandra Kimich dari Toulouse School of Economics, 
Perancis, dan Ms. Dina Waked dari Harvard Law School. Minat pihak luar negeri 
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tersebut belum termasuk permintaan atas publikasi rutin KPPU berupa newsletter 
english version yang diterbitkan secara rutin oleh KPPU.

Audiensi
Audiensi oleh pihak luar negeri ke KPPU merupakan salah satu indikator yang 
menunjukkan bahwa KPPU adalah lembaga persaingan yang cukup berpengaruh 
di mata regional maupun internasional. Dengan audiensi, kerjasama antar lembaga 
internasional dapat ditingkatkan untuk lebih menguntungkan kedua belah pihak. 
Pada tahun 2010, KPPU telah menerima dan melakukan audiensi atau pertemuan 
antar lembaga dengan 8 (delapan) lembaga internasional, yaitu Korea Development 
Institute, Ministry of Water and Irrigation (Tanzania), United States Federal Trade 
Commission, DIW Econ Berlin (German), Taiwan Fair Trade Commission, Japan Fair 
Trade Commission, Korea Fair Trade Commission, dan United Nations Conference 
on Trade and Development (UNCTAD).

Negosiasi Perdagangan
KPPU sebagai bagian dari unsur Negara, pada tahun ini aktif dalam pembahasan 1 
(satu) rencana kerjasama Comprehensive Indonesia-European Free Trade Association 
(EFTA) Economic Partnership Agreement (IE-CEPA). EFTA (didirikan 1960) merupakan 
organisasi perdagangan bebas antar negara Eropa yang tidak mau atau tidak 
dapat bergabung dalam the European Union (EU). Saat ini, anggota EFTA terdiri 
dari Iceland, Norway, Switzerland, dan Liechtenstein. Rencana kerjasama tersebut 
telah disetujui oleh pimpinan kedua negara pada bulan Juli 2010.

Sebagaimana Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, perjanjian antara 
lain difokuskan perdagangan barang dan jasa dengan target penghapusan tarif bea 
masuk antar negara, investasi, HAKI, persaingan usaha, dan pengadaan pemerintah. 
Saat ini telah dilakukan pertemuan informal pra negosiasi (konsultasi) di Jenewa 
antara Indonesia dan EFTA pada 28-29 September 2010 untuk membahas persiapan 
tujuan dan cakupan perjanjian (modalitas). Pertemuan pra negosiasi tersebut 
menghasilkan kesepakatan bahwa khusus bagi persaingan usaha, pembahasan 
akan difokuskan pada kerjasama (bantuan teknis) dan transparansi.

Selanjutnya untuk pembahasan dan negosiasi akan dibentuk working groups, 
khususnya bagi isu umum, perdagangan barang, prosedur bea cukai, jasa, investasi, 
serta kerjasama dan pengembangan kapasitas. Pada bulan Desember 2010, EFTA 
akan menyampaikan draft awal rencana perjanjian tersebut untuk dibahas pada 
pertemuan negosiasi pertama di Jakarta pada awal Februari 2011.

Konferensi
Konferensi, workshop, dan seminar yang melibatkan pihak internasional dan 
dilakukan di Indonesia merupakan wujud komitmen Indonesia dalam memelihara 
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hubungan baik dan mengembangkan jaringan dengan pihak luar negeri, sekaligus 
meningkatkan pengakuan internasional atas Indonesia, dan KPPU pada khususnya. 
Kegiatan internasional diperuntukkan juga bagi penguatan kelembagaan KPPU, 
maupun stakeholder terkait. Pada tahun 2010, tercatat 13 (tiga belas) kegiatan 
konferensi/workshop/seminar yang diadakan di Indonesia. Kegiatan tersebut terdiri 
dari 9 (sembilan) kegiatan yang diperuntukkan khusus bagi internal KPPU, 2 (dua) 
kegiatan untuk stakeholder KPPU, 1 (satu) workshop untuk berbagai lembaga 
persaingan regional (Asia), dan 1 (satu) konferensi internasional yang dihadiri oleh 
17 (tujuh belas) negara.

Secara kuantitatif, kegiatan yang difasilitasi telah membantu peningkatan kapasitas 
581 (lima ratus delapan puluh satu) individual, yang terdiri dari 357 (tiga ratus lima 
puluh tujuh) staf KPPU, 72 (tujuh puluh dua) perwakilan pelaku usaha, 50 (lima 
puluh) perwakilan pemerintah, 22 (dua puluh dua) akademisi/NGO, dan 80 (delapan 
puluh) perwakilan luar negeri.

Kontribusi
Sebagai bagian dari lembaga persaingan internasional dan untuk meningkatkan 
pengakuan internasional atas Indonesia dan lembaga persaingannya, kontribusi 
tertulis kepada berbagai lembaga dan organisasi internasional (seperti APEC, ICN, 
AEGC, OECD, dan UNCTAD) merupakan hal yang utama. Kontribusi yang telah 
dilakukan KPPU dalam berbagai kesempatan di forum internasional ini dapat berupa 
suatu survey, questionnaire, serta sumbangsih pemikiran terkait pemahaman 
hukum dan kebijakan persaingan usaha. Pada tahun 2011, KPPU telah berkontribusi 
dalam penyampaian 16 (enam belas) kontribusi tertulis pada berbagai organisasi 
internasional, khususnya APEC, WTO, ICN, OECD, UNCTAD, dan AEGC.

Tingginya tingkat kerjasama luar negeri, menunjukkan bahwa KPPU merupakan salah 
satu lembaga persaingan yang diakui dunia internasional dan telah memposisikan 
dirinya sebagai salah satu lembaga persaingan terbaik di wilayah Asia. Di wilayah 
ASEAN, lembaga ini telah memposisikan dirinya sebagai lembaga terbaik diantara 
lima negara lain yang telah mengimplementasikan hukum persaingan usaha. Tahun 
mendatang merupakan tahun penting bagi fungsi internasional KPPU, dimana 
lembaga ini memegang kendali utama bagi perkembangan kebijakan persaingan 
di Asia Tenggara. Komitmen dan peranan hubungan antar lembaga tentunya akan 
menjadi poin utama dalam meningkatkan pengaruh KPPU dan Indonesia di mata 
dunia.
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PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Pengembangan kelembagaan KPPU pada tahun ini masih terkendala dengan 
masalah klasik yaitu belum diakuinya status kelembagaan KPPU. Dalam banyak 
hal, problem status kelembagaan KPPU akan terus menjadi batu sandungan bagi 
pimpinan maupun Sekretariat dalam mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi 
yang diamanatkan oleh UU No. 5 Tahun 1999.  Komisi masih mempertimbangkan 
bahwa proses revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bukanlah solusi yang 
dapat direalisasikan dalam waktu dekat serta mengandung resiko, sehingga Komisi 
menyampaikan surat kepada Presiden (surat No. 268/K/XII/2010) dan mengusulkan 
pengaturan kelembagaan Sekretariat KPPU tidak perlu melalui amandemen UU 
No. 5 Tahun 1999 namun melalui Perubahan Keputusan Presiden No. 75 Tahun 
1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha terutama dalam pasal 12 ayat 2 
yang diusulkan perubahannya menjadi “ketentuan mengenai susunan organisasi, 
tugas dan fungsi sekretariat diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi, 
setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di Bidang 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi”.  

Restrukturisasi Struktur Organisasi Sekretariat
Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi KPPU, pada tahun 2010 
dilakukan perluasan struktur organisasi Sekretariat menjadi 9 biro. Hal ini ditetapkan 
berdasarkan Keputusan KPPU No. 04/KPPU/KEP/I/2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. 
Kesembilan Biro tersebut, yaitu: Biro Investigasi, Biro Penindakan, Biro Merger, 
Biro Evaluasi Kebijakan, Biro Pengkajian, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, 
Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Administrasi, dan Biro Pengawasan Internal.

Pengembangan secara terpadu peraturan internal menyangkut pokok-pokok 
kepegawaian, yang meliputi: perencanaan, rekrutmen, seleksi dan penempatan 
pegawai, disiplin pegawai, sistem manajemen kinerja, sistem remunerasi, pembinaan 
karir,  promosi dan mutasi, serta  pemberhentian dan pensiun pegawai.

Pengembangan peraturan ini diharapkan dapat membenahi sistem pengelolaan 
SDM di lingkungan Sekretariat, sehingga secara akseleratif dapat mendukung 
terwujudnya KPPU sebagai lembaga yang kredibel dan profesional.  

Dalam rentang waktu satu tahun terakhir setidaknya telah diterbitkan beberapa 
Keputusan dan peraturan yang menyangkut pokok-pokok peraturan kepegawaian, 
yaitu:

1. Keputusan Komisi yang menetapkan Rumpun Jabatan, Kelas Jabatan dan 
Nama Jabatan dalam Lingkungan Sekretariat KPPU melalui Surat Keputusan 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 47/KPPU/KEP/I/2010; 

2. Peraturan Komisi yang mengatur mengenai Promosi Rotasi dan Mutasi 
Pegawai Sekretariat KPPU, yaitu melalui Peraturan Komisi Pengawas 
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Persaingan Usaha Nomor 8 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi yang mengatur mengenai Pensiun Pegawai, yaitu melalui 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 12 Tahun 2010;

Beberapa peraturan yang terkait dengan pokok-pokok pengelolaan kepegawaian 
yang masih dalam proses finalisasi penyusunannya adalah:

a) Pola Karir Pegawai; dan
b) Sistem Manajemen Kinerja; 

Sedangkan peraturan lain yang selanjutnya perlu diselesaikan, antara lain:

a) Ketentuan ataupun pedoman dalam melaksanakan kebijakan perencanaan, 
rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai;

b) Ketentuan yang mengatur mengenai sistem penetapan remunerasi pegawai;
c) Ketentuan mengenai Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan;  
d) Ketentuan tentang program pengembangan, pendidikan dan pelatihan 

sumber SDM.

Pembukaan KPD Manado
Mengingat dinamika usaha di wilayah Manado dan sekitarnya kian waktu kian 
meningkat, terlebih dengan akan segera dibukanya Kawasan Ekonomi Khusus. 
Maka pada 15 Juli 2010, KPPU meresmikan pembukaan Kantor Perwakilan Daerah 
Manado. Wilayah kerja KPD Manado mencakup 5 propinsi, yaitu Sulawesi Utara, 
Gorontalo, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Persiapan Pembukaan KPD Palembang
Pada tahun 2010 telah dijajaki kemungkinan pembukaan KPD Palembang dengan 
mengadakan pertemuan bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
dengan delegasi KPPU, pada tanggal 13 Desember 2010.
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PROFESIONALITAS, INTEGRITAS DAN KOMPETENSI 
SDM
Sejak awal berdirinya, KPPU selalu berusaha menjadi lembaga penegak hukum 
persaingan yang menerapkan prinsip profesionalisme, integritas dan kompetensi 
personil.  Prinsip profesional yang diterapkan KPPU mengandung pengertian bahwa 
seluruh pekerjaan dilaksanakan dan diselesaikan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang memiliki kemampuan dan keahlian yang tepat sehingga hasil yang diperoleh 
optimal. KPPU senantiasa berusaha mewujudkan SDM yang profesional berbasis 
kompetensi dan berintegritas tinggi. Berbagai strategi kebijakan peningkatan 
SDM telah dilakukan, diantaranya adalah penyusunan analisis kebutuhan SDM, 
rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan organisasi, penegakan kode etik pegawai, 
serta diklat teknis pegawai.

Secara umum, komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun ini 
dapat dilihat pada grafik berikut: 

SMP / Sederajat

D1

D3

S2

S1

SD / Sederajat

SMA / Sederajat

D2

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2010

141

114

38

50

1

1

1

7

Grafik di atas menunjukkan jumlah pegawai dengan jenjang pendidikan S1 adalah 
yang terbanyak, yaitu sekitar 141 pegawai. Sebagian besar pegawai dengan 
pendidikan S1 ini, diposisikan untuk menjalankan fungsi teknis penegakan hukum 
dan struktural. Sedangkan pegawai dengan pendidikan SMA/Sederajat sebagian 
besar adalah pegawai kontrak, seperti pramubakti, cleaning service, satpam, dan 
teknisi.

Hal yang patut menjadi perhatian bersama adalah jumlah pegawai yang keluar 
atau mengundurkan diri. Jumlah pegawai yang resign per tahun ditunjukkan pada 
grafik berikut:
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JUMLAH PEGAWAI RESIGN PER TAHUN

PELAKSANAAN DIKLAT 2010
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Grafik di atas menunjukkan jumlah pegawai yang resign mengalami tren yang 
meningkat setiap tahun. Jumlah pegawai yang resign pada tahun ini adalah sebanyak 
29 pegawai. Rata-rata alasan resign adalah diterima di instansi lain, termasuk instansi 
pemerintah. 

Terkait dengan diklat teknis, sepanjang 2010, telah dilaksanakan 14 kegiatan diklat 
teknis. Tujuan diklat ini adalah mengembangkan kompetensi pegawai sesuai dengan 
kebutuhannya masing-masing. Tema dan jumlah peserta diklat dapat dilihat pada 
tabel berikut:

No
Jumlah
PesertaTanggalNama Pelatihan

 1. Penatausahaan Pembukuan bagi 27 - 29 Januari 2010 18 orang  Para Pengelola Anggaran
 2. Manajemen Kearsipan 23 - 25 Februari 2010 30 orang
 3. Organisasi Industri I 19 - 23 April 2010 29 orang
 4. Organisasi Industri II 26 - 30 April 2010 29 orang
 5. Pengadaan Barang dan Jasa 3 - 7 Mei 2010 30 orang
 6. Manajemen Keprotokolan 24 - 27 Agustus 2010 2 orang
 7. SIMAK BMN 2 - 3 Sept 2010 24 orang
 8. Kepemimpinan 30 Sept - 1 Okt 2010 30 orang
 9. Kesemaptaan 4 - 17 Oktober 2010 2 orang
 10. Professional Writing 27 - 30 Oktober 2010 2 orang
 11. Workshop Peningkatan Kompetensi 10 - 11 November 2010 11 orang
  Bagi Auditor Baru
 12. Forum Diskusi Bagi Investigator Muda
  “Merger Analysis Monopolization and 26 November 2010 24 orang
  Abused Practices OECD”
 13. Forum Diskusi “Merger and Cartel UNCTAD” 15 Desember 2010 51 orang
 14. Etos Kerja Profesional 22 Desember 2010 2 orang
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Secara umum, tren pelaksanaan diklat meningkat dari tahun ke tahun seiring 
dengan bertambahnya jumlah pegawai KPPU. Jumlah kegiatan diklat per tahun yang 
dilaksanakan sejak tahun 2002 sampai 2010 ditunjukkan pada diagram berikut:

Pada tahun anggaran 2010, KPPU memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 
82.313.900.000,-. Sampai dengan akhir tahun 2010, alokasi anggaran tersebut dapat 
direalisasikan sebesar Rp 62.084.736.935,- atau sebesar 74,42% dan mengalami 
peningkatan dibandingkan tahun 2009 yang penyerapannya sebesar 67,68%.  Secara 
umum realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan 
kewenangan KPPU seperti penanganan perkara, kajian hukum persaingan serta 
peningkatan dan pengembangan dukungan administrasi umum. 
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Agenda dan Tantangan 
2011

MEMASUKI tahun 2011, beberapa agenda yang perlu menjadi prioritas bagi Ketua 
dan Wakil Ketua terpilih, antara lain:

1.  Penyelesaian Permasalahan Kelembagaan KPPU
Posisi terkini mengenai status kelembagaan KPPU mengerucut pada sikap 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang 
belum berubah, yaitu amandemen terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Alternatif 
amandemen tentunya perlu pertimbangan yang matang karena masuk pada 
proses politik di DPR. Upaya lain yang telah dilakukan pada akhir tahun 2010 
adalah menyampaikan surat kepada Presiden perihal rancangan Perpres 
tentang KPPU (Surat No. 242/K/XII/2010) sebagai upaya revisi Keputusan 
Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan 
usulan honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi (Surat No. 241/K/
XII/2010) sebagai upaya revisi Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2002. Upaya 
revisi Keppres Nomor 6 Tahun 2002 ini, telah diperkuat oleh Surat MenPAN 
No. B/3731/M.PAN-RB/12/2010 dalam bagian isi No. 5 yang menginstruksikan 
Ketua KPPU mengajukan usul penyempurnaan Keppres Nomor 6 Tahun 2002 
kepada Presiden. KPPU telah menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada 
Presiden Nomor 248/K/XII/2010.  Untuk memberikan pemahaman yang tepat 
kepada MenPAN tentang posisi kelembagaan KPPU sesuai dengan Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU telah mengirim surat bersamaan dengan 
surat kepada Presiden mengenai alternatif revisi Peraturan Kelembagaan KPPU 
melalui revisi Keppres Nomor 75 Tahun 1999.  Tindak lanjut dari kedua surat 
inilah yang perlu menjadi prioritas kita bersama pada tahun 2011.



44 Laporan Tahun 2010

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA - REPUBLIK INDONESIA

2. Penanganan Perkara Persaingan Usaha (Antitrust) di Sektor Strategis
Prioritas penanganan perkara di tahun 2011 sebaiknya fokus pada kasus-kasus 
antitrust, seperti kartel, penyalahgunaan posisi dominan, penetapan harga dan 
lainnya. Penanganan perkara tender yang bersifat vertikal, dapat dilimpahkan 
ke Penyidik agar sumber daya KPPU yang sifatnya terbatas dialokasikan untuk 
menangani dan menganalisa kasus antitrust. 

3.  Efektifitas Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Melalui Kerjasama 
Antar Lembaga
Adalah hal yang sia-sia, ketika saran dan pertimbangan KPPU cenderung 
diabaikan oleh Pemerintah. Sebaik apapun kajian dan atau evaluasi kebijakan 
yang telah dijalankan, tidak akan menghasilkan output yang optimal ketika 
Pemerintah belum menyadari arti penting nilai-nilai persaingan usaha yang 
sehat dalam setiap kebijakan yang akan diambil. Oleh karena itu, perlu dibangun 
kerangka kerjasama yang lebih intensif dengan berbagai lembaga agar KPPU 
dapat selalu dilibatkan dalam proses penyusunan regulasi yang berkaitan 
dengan isu persaingan usaha.

4. Efektifitas Eksekusi Putusan 
Dari pengenaan denda dan ganti rugi atas Putusan KPPU yang berkekuatan 
hukum tetap sebesar Rp 182.349.030.287, baru sekitar 5,8% atau Rp 
10.587.146.667,- yang disetorkan ke Kas Negara sebagai Pedapatan Negara 
Bukan Pajak (PNBP). Hal ini perlu menjadi perhatian bersama terkait dengan 
upaya apa yang harus dilakukan, meski eksekusi Putusan bukan wewenang 
KPPU. Walaupun demikian, KPPU c.q. Litigasi harus lebih proaktif memfasilitasi 
dalam kompetensinya kepada pengadilan negeri untuk secepat mungkin 
melaksanakan proses eksekusi jika pelaku usaha terlapor tidak melaksanakan 
kewajibannya.

5.  Pengembangan Teknologi Informasi dalam Proses Penanganan 
Perkara
Dalam era transparansi sekarang ini, penggunaan teknologi informasi dalam 
proses penanganan perkara perlu dikembangkan. Hal ini dibutuhkan untuk 
memberi kemudahan bagi setiap pihak baik yang berperkara ataupun tidak 
untuk memperoleh akses informasi. 

6.  Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini WTP merupakan opini dengan predikat terbaik yang diberikan BPK 
kepada instansi yang menjadi objek pemeriksaannya. Pada tahun 2010 ini 
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KPPU mulai melaksanakan anggaran dengan Bagian Anggaran sendiri. Salah 
satu konsekuensinya adalah KPPU akan menjadi objek single audit BPK (tidak 
bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan lagi). Oleh karena itu, 
dibutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan untuk mendukung pelaksanaan 
administrasi agar sesuai dengan target opini WTP. 

7.  Penguatan Kapasitas  dan Kompetensi Investigator
Dengan diberlakukannya Perkom 1 Tahun 2010, memberikan dinamika 
tersendiri dalam proses penanganan perkara. Azas yang ingin dicapai dalam 
Perkom tersebut salah satunya adalah transparansi yang dimunculkan dalam 
sidang yang bersifat terbuka, dan pemisahan tugas Komisioner sebagai hakim 
dengan Investigator sebagai penuntut. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan 
kapasitas dan kompetensi investigator agar dapat menjalankan fungsinya 
dengan lebih baik.
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Jl. Raya Batam Center Teluk Teriring
Nongsa - Batam 29461 - KEPULAUAN RIAU
Telp.: (0778) 469337, Faks.: (0778) 469433
e-mail: kpd_batam@kppu.go.id

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA - REPUBLIK INDONESIA
KPPU

Kantor Perwakilan Daerah KPPU :

MEDAN
Jl. Ir. H. Juanda No. 9A
Medan - SUMATERA UTARA
Telp.: (061) 4558133, Fax. : (061) 4148603
e-mail: kpd_medan@kppu.go.id

MAKASSAR
Menara Makassar Lt. 1, Jl. Nusantara No. 1 
Makassar - SULAWESI SELATAN
Telp.: (0411) 310733, Faks. : (0411) 310733
e-mail: kpd_makassar@kppu.go.id

MANADO
Gedung Gubernur Sulawesi Utara
Jl. Tujuh Belas Agusutus No. 69
Manado - Sulawesi Utara
Telp.: (0431) 845559, Faks : (0431) 845559
e-mail : kpd_manado@kppu.go.id


