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Tresna P. Soemardi dan A.M. Tri 
Anggraini terpilih menjadi Ketua dan 
Wakil Ketua KPPU RI periode 2010-
2011 menggantikan Benny Pasaribu 
dan Didik Akhmadi.
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Dalam era globalisasi ini, peran KPPU sangat penting agar iklim investasi 
menjadi lebih baik dimasa depan,” ungkap Presiden Republik Indonesia, 
saat ditemui di Istana Negara pada tanggal 12 Januari 2010. Presiden 
juga menegaskan, langkah yang dilakukan KPPU menjadikan harga 
barang yang diproduksi perusahaan-perusahaan tertentu menjadi wajar. 

Dengan demikian, masyarakat sangat diuntungkan karena dapat menghemat 
pengeluaran. “Masyarakat kita akan sangat diuntungkan karena dapat menghemat 
pengeluaran atau income saving yang langsung dirasakan,” kata Presiden. Sebagai 
contoh adalah income saving bagi masyarakat setelah turunnya tarif SMS (short 
message services), dan turunnya tarif penerbangan.

Kontribusi KPPU kepada masyarakat tidak hanya sebatas pada peningkatan 
income saving namun juga memberikan kepastian berusaha dan iklim bisnis/ 
investasi yang lebih baik, serta memberikan kesempatan yang sama bagi UMKM 
(Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Hal tersebut merupakan dampak positif dari 
persaingan sehat, yaitu diantaranya adalah kesempatan berusaha yang sama, harga 
yang wajar, ketersediaan pasokan, banyaknya pilihan barang/ jasa bagi konsumen, 
serta kepercayaan dunia usaha bagi iklim investasi. ”Tugas KPPU adalah memastikan 
bahwa dengan praktek usaha yang sehat, akan tercipta kepastian dalam usaha dan 
iklim bisnis menjadi baik, serta meningkatkan kesempatan bagi UMKM,” ujar 
Presiden. Menurut Presiden, dengan persaingan usaha yang sehat dan bebas dari 
praktek monopoli, maka rakyat dapat menikmati kesejahteraan.

Presiden:
“KPPU Membuat Harga 
Menjadi Wajar”

“KPPU merupakan lembaga independen yang memiliki tugas dan fungsi 
penting untuk memastikan perekonomian di negeri ini berjalan secara 
adil dan efisien.” Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Presiden Soesilo 
Bambang Yudhoyono dalam pertemuannya dengan KPPU pada tanggal 
12 Januari 2010 di Istana Negara. 
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Dukungan Presiden terhadap KPPU merupakan penghargaan atas kerja keras 
KPPU dalam satu dasawarsa ini, sekaligus sebagai pendorong untuk bertugas lebih 
baik lagi.

Disamping itu, melalui pemilihan internal oleh 11 (sebelas) Komisioner pada 
Rapat Komisi tanggal 14 Januari 2010, KPPU menetapkan Prof. Dr. Tresna P. 
Soemardi dan Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H selaku Ketua dan Wakil Ketua 
KPPU untuk periode 2010-2011.

Ketua dan Wakil Ketua tersebut telah mencanangkan beberapa rencana strategis, 
yaitu sebagai berikut:
1. Penegakan hukum yang excellence; 
2. Advokasi kebijakan dan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat secara 

excellence; 
3. Membangun secara berkesimbungan kelembagaan dan organisasi KPPU yang kredibel.

Mencermati rencana strategis ini, KPPU optimis seluruh agenda dan tantangan 
di tahun 2010 akan dapat tercapai dan dilalui dengan baik. Untuk itu, dukungan 
dari segenap masyarakat dibutuhkan agar visi dan misi dalam mewujudkan iklim 
persaingan usaha yang sehat di Indonesia dapat tercapai dengan optimal. l

Pemimpin Redaksi

Simposium Refleksi 
Satu Dasawarsa Hukum 
Persaingan di Indonesia

Pertemuan Bilateral 
KPPU dengan Australian 
Competition & Consumer 
Commission (ACCC)

Pertemuan KPPU dengan 
Kore Development Institute 
(KDI)

Audiensi KPPU dengan 
Ketua MPR-RI

Pembacaan Putusan Perkara 
No. 13/KPPU-L/2009

The First AEGC High-Level 
Policy Dialogue:

Kebijakan Persaingan dalam 
Industri Taksi di Indonesia
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Presiden: “KPPU Membuat 
Harga Menjadi Wajar”

Pernyataan tersebut 
diungkapkan oleh Presiden 
Soesilo Bambang Yudhoyono 
dalam pertemuannya 
dengan KPPU pada tanggal 

12 Januari 2010 di Istana Negara. 
Pertemuan tersebut membahas kinerja 
KPPU sepanjang tahun 2009 dan 

program kerja di tahun 2010. Laporan 
atas kinerja KPPU dilakukan sebagai 
Komisi Negara yang bertanggung 
jawab langsung kepada Presiden. 
“Banyak sekali yang telah dilakukan 
oleh KPPU. Saya mendapat laporan 
satu demi satu mengenai peran KPPU 
dalam memastikan praktek usaha yang 

sehat, harga menjadi wajar, dan tidak 
membebani masyarakat kita,” ujar 
Presiden dalam press conference setelah 
menerima Komisioner KPPU.

Presiden memberikan apresiasi 
atas prestasi yang telah dicapai KPPU. 
Presiden menilai KPPU telah mampu 
mencegah praktek usaha yang tidak 
sehat. “ Dalam era globalisasi ini, 
peran KPPU sangat penting agar iklim 
investasi menjadi lebih baik di masa 
depan,” ungkap Presiden. Presiden 
menginstruksikan kepada KPPU untuk 

“KPPU merupakan lembaga independen yang memiliki tugas 
dan fungsi penting untuk memastikan perekonomian di 
negeri ini berjalan secara adil dan efisien.”

Foto-foto: Dokumentasi KPPU



�Edisi 20 n 2010

LAPORAN UTAMA

memantau kewajaran harga produk dan 
jasa yang ditetapkan kalangan industri.

Senada dengan Presiden, Ketua 
KPPU melihat masalah penetapan harga 
beberapa komoditas pokok yang dinilai 
terlalu tinggi, sebagai fokus KPPU 
untuk ditindaklanjuti melalui berbagai 
kajian industri dan bahkan dapat 
berujung pada penindakan. Fokus 
KPPU dituangkan dalam beberapa 
program prioritas sebagai bagian dari 
upaya untuk menjaga kepentingan 
masyarakat melalui pengawasan sektor-
sektor strategis yang mengindikasikan 
adanya: (1) Penetapan harga yang tidak 
wajar (excessive price), (2) Kelangkaan 
pasokan barang/jasa, (3) Rendahnya 
layanan publik oleh BUMN/ BUMD, 
dan (4) Persekongkolan dalam 
pemberian konsesi/ lisensi dan hak 
monopoli, termasuk persekongkolan 
pengadaan barang/jasa.

Income Saving
Presiden menegaskan, langkah yang 

dilakukan KPPU menjadikan harga 
barang yang diproduksi perusahaan-
perusahaan tertentu menjadi wajar. 
Dengan demikian, masyarakat sangat 
diuntungkan karena dapat menghemat 
pengeluaran. “Masyarakat kita 
akan sangat diuntungkan karena 
dapat menghemat pengeluaran yang 
langsung dirasakan,” kata Presiden. 
”Menghemat pengeluaran” atau dalam 
istilah yang biasa digunakan KPPU 
adalah income saving telah dirasakan 

masyarakat. Sebagai 
contoh atas adanya 
income saving 

bagi masyarakat 

adalah turunnya tarif SMS (short 
message services), dan turunnya tarif 
penerbangan.

Penurunan tarif SMS sebesar 
50-70 % (dahulu Rp 350,- per SMS, 
saat ini turun menjadi rata-rata 
Rp 100,- per SMS). Turunnya tarif 
sms dapat dirasakan langsung oleh 
masyarakat melalui efek peningkatan 
income saving bagi masyarakat 
yang diestimasikan sebesar Rp 
5,5 triliun per tahun. Penurunan 
tarif juga dirasakan dalam industri 
jasa penerbangan atas saran dan 
pertimbangan yang diberikan KPPU 
kepada pemerintah yaitu Departemen 
Perhubungan. Pemberian saran 
pertimbangan tersebut juga berimbas 
pada munculnya berbagai maskapai 
penerbangan baru. Saat ini, konsumen 
dihadapkan pada berbagai variasi 
pilihan maskapai yang ditawarkan.

Hal tersebut menunjukan bahwa 
KPPU dapat memberikan kontribusi 
besar bagi peningkatan income saving 
masyarakat, yang sejalan dengan 
motto KPPU: ”Persaingan Sehat, 
Sejahterakan Rakyat.”

Kontribusi KPPU kepada 
masyarakat tidak hanya sebatas 
pada peningkatan income saving. 
Pengawasan terhadap persaingan 
usaha memberikan kepastian dan iklim 
bisnis/ investasi yang lebih baik, serta 

memberikan kesempatan 
yang sama bagi UMKM 

(Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah). Hal 
tersebut 

merupakan dampak positif dari 
persaingan sehat, yaitu diantaranya 
kesempatan berusaha yang sama, harga 
yang wajar, ketersediaan pasokan, 
banyaknya pilihan barang/jasa bagi 
konsumen, serta kepercayaan dunia 
usaha bagi iklim investasi. ”Tugas KPPU 
adalah memastikan bahwa dengan 
praktek usaha yang sehat, akan tercipta 
kepastian dalam usaha dan iklim bisnis 
menjadi baik, serta meningkatkan 
kesempatan bagi UMKM,” ujar 
Presiden. Menurut Presiden, dengan 
persaingan usaha yang sehat dan bebas 
dari praktek monopoli, maka rakyat 
dapat menikmati kesejahteraan.

Kinerja KPPU di Tahun 2009
Pada pertemuan dengan Presiden 

tersebut, Ketua KPPU melaporkan 
kinerja KPPU di tahun 2009 dan 
program prioritas di tahun 2010. 
Ketua KPPU juga menyatakan akan 
selalu berupaya menciptakan iklim 
berusaha yang sehat dengan tidak 
semata-mata memberikan sanksi, 
namun memprioritaskan pada upaya 
pencegahan. Penindakan hukum 
merupakan upaya akhir (ultimum 
remidium) setelah upaya penyadaran 
melalui advokasi perubahan perilaku 
pelaku usaha dan kebijakan regulator. 

Ditegaskan pula bahwa tolak 
ukur keberhasilan KPPU bukan pada 
jumlah perkara yang ditangani, namun 
pada peningkatan kesejahteraan 
rakyat. Kinerja KPPU berfokus 
pada komitmen untuk mendorong 
peningkatan kesadaran dan perubahan 

perilaku oleh masyarakat dan 
pengambil keputusan; 
peningkatan 
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kesejahteraan masyarakat; serta 
keadilan dan kesempatan berusaha 
yang sama. Oleh karena itu, untuk 
dapat mewujudkan komitmen 
tersebut, maka KPPU melaksanakan 
6 (enam) kegiatan, yaitu Penegakan 
hukum; Kajian industri; Pelaksanaan 
evaluasi kebijakan; Pemberian saran 
dan pertimbangan; Sosialisasi dan 
advokasi; serta Kerjasama dan 
koordinasi antar lembaga didalam dan 
luar negeri.

Penegakan Hukum
Selama tahun 2000-2009, KPPU telah 

menerima 2.895 laporan dari masyarakat. 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
klarifikasi, maka perkara yang ditetapkan 
dan ditindaklanjuti sebanyak 205 
perkara. Dari jumlah perkara tersebut, 
140 telah menjadi Putusan KPPU dan 
sisanya dihentikan. Sebesar 35% putusan 
KPPU diajukan upaya hukum keberatan 
ke Pengadilan Negeri (PN), dan sisanya 
telah bersifat final karena perusahaan 
yang dihukum tidak mengajukan 
keberatan atas Putusan KPPU.

Pada tingkat PN, sekitar 55% 
putusan KPPU diperkuat, sedangkan 
pada tingkat kasasi di Mahkamah 
Agung (MA) sebesar lebih dari 70% 
permohonan kasasi atas Putusan 
KPPU diperkuat oleh MA. Hal ini 
menunjukkan bahwa Pengadilan 
memiliki pendapat yang sama dengan 
KPPU tentang kebenaran pembuktian, 
due process of law dan penerapan 
hukum yang selama ini telah dijalankan 
KPPU. Disampaikan pula bahwa dalam 
rangka penegakan hukum, KPPU telah 
menjatuhkan denda/ganti rugi yang 
dapat menghasilkan potensi Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 
Rp 1 triliun lebih. Sedangkan selama 9 
tahun KPPU berdiri telah menggunakan 
anggaran negara sebesar Rp 389 miliar.

Pengkajian Industri 
Pada tahun 2009, KPPU telah 

melaksanakan kajian persaingan usaha 
pada sektor industri dan perdagangan 
yang meliputi, kajian posisi dan 
peran BUMN dalam perekonomian 
Indonesia; kajian pembiayaan dan 
asuransi; kajian layanan kesehatan; 
kajian ketenagalistrikan; dan kajian 
posisi persaingan usaha dalam 
perekonomian Indonesia.

Selain melakukan kajian industri, 
pada tahun 2009 KPPU telah 
menyelesaikan 25 kegiatan monitoring 

pelaku usaha yang mana 10 kegiatan 
monitoring dilakukan oleh Kantor 
Perwakilan Daerah (KPD) KPPU. 
Adapun monitoring tersebut meliputi:
• Monitoring oleh KPPU Pusat, 

meliputi penjualan BBM non 
subsidi, industri minyak goreng 
di Indonesia, distribusi LPG, tata 
niaga semen, praktek monopoli di 
Central Java Power, penetapan tarif 
pesawat dan fuel surcharge, Praktek 
Monopoli PLN dalam Pengadaan 
Bahan Bakar, Pelayanan Jasa 
Taksi di Semarang, Pelayanan Jasa 
Taksi di Jakarta, Industri Pupuk, 
Industri Farmasi, Perdagangan 
Daging Sapi, Industri Kedelai di 
Indonesia, Industri Pengolahan 
Susu, Distribusi Film Nasional, 
Industri Buku, Industri Chlorine di 
Indonesia, Industri Pulp & Paper di 
Indonesia, Industri Gula Rafinasi 
dan Gula Konsumsi di Indonesia, 
Industri Pembibitan Ayam, Industri 
Perbankan di Indonesia, Industri 
Ritel Hipermarket di Indonesia, 
Penyelenggaraan Pekan Raya 
Jakarta dan Praktek Monopoli 
dalam Tender Donggi-Senoro. 

• Monitoring oleh KPD KPPU, meliputi 
Pelayanan Jasa Taksi Bandara 
Hasanuddin Makassar, Jasa Taksi 
Bandara Surabaya, Jasa Bongkar Muat 
Pelabuhan Medan, Jasa Bongkar Muat 
Pelabuhan Balikpapan, Jasa Bongkar 
Muat Pelabuhan Makassar, Industri 
Pengolahan Kopi di Sumatera Utara, 
Nanggroe Aceh Darussalam, dan 
Sumatera Barat, Distribusi Pupuk di 
Indonesia Timur, Tender Pembangunan 
Kawasan Ibukota Propinsi Kepulauan 
Riau di Pulau Dompak.

Evaluasi Kebijakan
Pada tahun 2009, KPPU melakukan 

18 program evaluasi kebijakan yang 
meliputi, Komoditi Gula, Industri 
Tepung Terigu, Industri Perikanan, 
Farmasi, Angkutan Darat, Asuransi 
Angkutan Darat, Minyak Goreng, 
Minerba, Pengadaan Pemerintah terkait 
Pengelolaan oleh Swasta, Industri Ritel, 
Industri LPG, Perikanan, Pelayaran, 
Industri Pendukung Hulu Migas, Biaya 
Promosi, Cost Recovery, Peternakan 
dan Unggas, Industri Otomotif.

Saran dan Pertimbangan 
Saran pertimbangan KPPU kepada 

pemerintah merupakan hasil akhir 
dari kegiatan evaluasi kebijakan 

pemerintah. Saran dan pertimbangan 
tersebut meliputi berbagai sektor 
perekonomian di Indonesia. Dalam 
kurun waktu satu tahun (tahun 
2009) KPPU telah menyampaikan 
saran dan pertimbangan sebanyak 
12 (dua belas) surat yang diberikan 
kepada pemerintah terkait sektor-
sektor strategis, yaitu: Kebijakan 
di Sektor LPG, Kebijakan 
Standarisasi Tata Niaga Bulu Bebek 
di Wilayah Jawa Timur, Surat 
Jawaban Walikota Makassar No. 
555/059/Ekbang/II/2009, Kebijakan 
Pemerintah dalam Industri Kakao, 
Kebijakan Pembangunan Menara 
Telekomunikasi Terpadu, Kebijakan 
Tarif Taksi dan Perizinan Angkutan 
Kota, Kebijakan Fuel Surcharge, 
Kebijakan Stabilisasi Harga Minyak 
Goreng, Implementasi Kebijakan 
Tally, Tender Consulting Services 
for Jakarta Mass Rapid Transit 
(MRT) System Project, Kebijakan 
Transportasi darat, Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah.

Selain pemberian saran dan 
pertimbangan kepada pemerintah, 
Ketua KPPU juga melaporkan kepada 
Presiden mengenai harmonisasi 
kebijakan dan kerjasama KPPU 
dengan beberapa instansi, diantaranya 
adalah Departemen Keuangan, 
Departemen Energi dan Sumber Daya 
Mineral, Departemen Perhubungan, 
Departemen Komunikasi dan 
Informatika, Departemen Kelautan 
dan Perikanan, Departemen 
Perdagangan, Departemen 
Perindustrian, Departemen Pekerjaan 
Umum, Departemen Agama, dan 
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi, dan sebagainya.

Sosialisasi dan Advokasi
Pada tahun 2009, KPPU telah 

menyelenggarakan 78 kegiatan 
sosialisasi dan advokasi, yang meliputi 
pengembangan jaringan media massa 
(forum jurnalis), pengembangan 
forum persaingan di tingkat nasional, 
sosialisasi bersama dengan parlemen dan 
pemerintah, sosialisasi persaingan usaha 
di daerah, penyusunan substansi materi 
advokasi, sosialisasi intensif di media, 
sosialisasi bersama dengan hakim, 
sosialisasi bersama dengan lembaga 
publik, forum diskusi yang dilaksanakan 
di Kantor Perwakilan Daerah, dan 
seminar persaingan usaha di daerah. 
Selain itu, untuk menyebarkan informasi 
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dan menanamkan nilai-nilai persaingan 
usaha kepada masyarakat luas, maka 
KPPU bekerja sama dengan media massa 
baik cetak maupun elektronik. 

Upaya sosialisasi dan advokasi 
didukung dengan penerbitan berbagai 
materi publikasi yang berisi tentang 
hukum persaingan usaha. Materi 
publikasi tersebut meliputi ”Buku 
Hukum Persaingan Usaha”, Newsletter 
”Kompetisia” dalam versi bahasa 
Indonesia dan bahasa Inggris yang 
terbit setiap bulan, dan majalah dua 
bulanan ”Kompetisi”, serta ”Jurnal 
Ilmiah Persaingan Usaha” yang terbit 
tiap semester. Selain itu, KPPU selalu 
mengupdate website resmi KPPU yang 
dapat diakses oleh publik.

KPPU telah berhasil pula menyempur-
nakan 4 ketentuan internal, yaitu 
Peraturan Komisi tentang Kode Etik 
KPPU, Kelompok Kerja, Tata Tertib 
Komisi dan Tata Cara Penanganan 
Perkara. Selain itu, KPPU juga telah 
menghasilkan 10 pedoman pelaksanaan 
UU No. 5/1999, yaitu Pedoman tentang 
Larangan Persekongkolan Tender 
(Pasal 22), Pedoman Pasal 47 (sanksi), 
Pedoman Pasal 50 a (pengecualian 
UU), Pedoman Pasal 51 (monopoli 
BUMN), Pedoman Pasal 1 angka 10 
(pasar bersangkutan), Pasal 50 b (Hak 
Milik Intelektual), Pedoman Pasal 
50 b (waralaba) dan Pedoman Pasal 
Notifikasi Pra Merger, Pedoman Tata 
Cara Penanganan Perkara, dan Pedoman 
Jabatan Rangkap.  

Kerjasama dan Koordinasi antar 
Lembaga di Dalam dan Luar Negeri

KPPU telah melangsungkan 
beberapa pertemuan dengan Pimpinan 
MPR, DPR, dan BPK. Selain audiensi, 
selama tahun 2009 KPPU juga 
mengikuti 3 (tiga) kali Rapat Dengar 
Pendapat dengan Komisi VI DPR RI 
dalam membahas berbagai hal mulai 
dari kinerja hingga anggaran KPPU. 
Guna mendukung fungsi penegakan 
hukum persaingan usaha, KPPU 
memformulasikan beberapa kerjasama 
dengan lembaga penegak hukum, 
pemerintah, dan lembaga lainnya seperti 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang 
dan Jasa Pemerintah (LKPP), Kepolisian 
RI, dan Perguruan Tinggi.

Hubungan internasional yang 
terjalin antara KPPU dengan lembaga 
internasional sangatlah membanggakan. 
Hal tersebut terbukti dari adanya 
pengakuan secara internasional 
terhadap kinerja KPPU Indonesia. 
Beberapa prestasi yang diraih KPPU 
selama menjalin hubungan internasional 
adalah penghargaan yang diberikan 
oleh United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCTAD) 
kepada KPPU sebagai otoritas 
persaingan usaha terbaik di ASEAN 
dan Asia Selatan dan dipandang 
sebagai potret ”how a young and 
dynamic competition authority can 
be model for other countries”; peran 
aktif KPPU dalam kegiatan AEGC 

(Asean Expert group on Competition); 
pengakuan APEC terhadap KPPU 
dalam penyusunan Individual Action 
Plan (IAP). Sebagai bagian dari 
apresiasi negara lain, KPPU menerima 
kunjungan kehormatan dari Ketua 
Korea Fair Trade Commission (KFTC) 
dan kunjungan kehormatan delegasi 
Afghanistan ke KPPU dalam rangka 
”Rising Stars Exchange Program.” 
Selain terlibat aktif dalam kerja sama 
dengan Korea dalam penyusunan 
Knowledge Sharing Program, KPPU 
juga aktif  sebagai observer dan 
pembicara dalam pertemuan OECD 
(Organisation for Economic Co-
operation and Development) serta 
mendukung penyusunan laporan 
peer review OECD Policy Investment 
Framework. l

Redaksi - FH
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AKTIFITAS

Hal ini merupakan hasil 
pemilihan internal 11 
(sebelas) Komisioner KPPU 
pada Rapat Komisi tanggal 
14 Januari 2010. Ketua dan 

Wakil Ketua memang dipilih dari dan 
oleh anggota Komisioner sebagaimana 
diatur dalam penjelasan pasal 31 ayat 
(1) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan Keputusan Komisi 
Nomor 01/KEP/KPPU/I/2007 tentang  
Tata Tertib Pemilihan Ketua dan Wakil 
Ketua Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha Periode Tahun 2006-2011, 

Ketua dan Wakil Ketua 
memegang jabatannya 
selama 1 (satu) 
tahun dan Tresna 

P. Soemardi dan A.M Tri Anggraini 
merupakan Ketua dan Wakil Ketua ke 
10 sejak KPPU berdiri 10 tahun lalu.

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi lahir di 
Palembang pada tahun 1955, mengawali 
karirnya pada tahun 1980 di perusahaan 
swasta PT. United Tractors sebagai 
engineer, kemudian di PT. New Module 
International sebagai Division Manager 
(1981). Beliau kemudian beralih ke dunia 
penelitian dan pengembangan di BPPT 
pada tahun 1982 dan akhirnya memilih 
profesi sebagai Dosen di Fakultas Teknik 
Universitas Indonesia sejak tahun 1983 
sampai menjadi Guru Besar Tetap pada 
bulan Maret tahun 2005. 

Beliau adalah pengajar dan 
pembimbing senior di Pascasarjana Ilmu 
Manajemen FEUI dalam bidang Inovasi 

dan Strategic Management. Dalam 
perjalanan karirnya juga pernah 
menjadi Senior Consultant dan 
Instructor dalam bidang Strategic 

Operation, Project dan Risk 
Management di Lembaga 
Manajemen FEUI (1992-
1997). Karir di UI, pernah 

ditugaskan sebagai Kepala Badan 
Perencanaan dan Pengembangan FTUI 
(1997-2001), Direktur Kelembagaan 
UI-BHMN (2002-2004), dan Direktur 
Badan Kemitraan Ventura UI yang 
akhirnya menjadi PT. Daya Makara 
UI dengan jabatan terakhir sebagai 
Deputi Director bidang Inovasi dan 
Pengembangan Usaha (2004-2005). 

Prof. Tresna menjalani pendidikan 
formal Insinyur di bidang Teknik Mesin 
di ITB kemudian melanjutkan program 
Doktor di Ecole Centrale de Paris-
France (1987-1990). Selain itu beliau 
juga mengembangkan wawasannya 
dengan meraih gelar Sarjana Ekonomi 
FEUI bidang Manajemen Keuangan dan 
Pascasarjana Studi Lingkungan juga di UI. 

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. 
merintis karir sejak tahun 1988 dan pada 
tahun 1990 menjadi dosen tetap Fakultas 
Hukum Universitas Trisakti. Beliau juga 
aktif mengajar di Program Pascasarjana 
Hukum Universitas Indonesia, Universitas 
Krisnadwipayana dan Universitas 
Trisakti. Beliau lahir di Kudus pada 
tahun 1963 dan memperoleh gelar 
Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah 
Mada (1987), Magister 
Hukum di Universitas 
Tarumanagara (1995), 
dan gelar Doktor ilmu 
Hukum Ekonomi 
dari Universitas 
Indonesia (2003). 

Ketua dan Wakil Ketua KPPU-RI
Periode 2010 - 2011

Tresna P. Soemardi dan A.M Tri Anggraini terpilih menjadi 
Ketua dan Wakil Ketua KPPU RI periode 2010-2011 
menggantikan Benny Pasaribu dan Didik Akhmadi.

Prof. DR. Tresna P. Soemardi, SE, MM
Ketua KPPU Periode 2010-2011
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AKTIFITAS
A.M. Tri Anggraini juga melakukan 

berbagai penelitian ilmiah, memberikan 
seminar dan pelatihan, menulis di 
berbagai jurnal hukum, serta mengikuti 
seminar ilmiah di dalam maupun 
luar negeri. Penelitiannya antara lain 
“Economic Law in Indonesia”, yang 
diselenggarakan oleh USAID, University 
of Washington School of Law (Seattle), 
dan Universitas Indonesia, “Persaingan 
dan Ekonomi Pasar di Indonesia” 
bersama Friedrich Naumann Stiftung 
(FNS), beliau juga menjadi pembicara di 
Asian Law Institute (ASLI) Conference di 
Bangkok dan Shanghai. 

Ketua dan Wakil Ketua akan tetap 
berkomitmen untuk menjaga visi dan misi 
lembaga dengan meneruskan program 
pada kepemimpinan sebelumnya. Untuk 
itu, telah dicanangkan beberapa rencana 
strategis sebagai berikut:
1. Penegakan hukum yang excellence;
2. Advokasi kebijakan dan internalisasi 

nilai-nilai persaingan usaha yang sehat 
secara excellence;

3. Membangun secara berkesinambung-
an kelembagaan dan organisasi KPPU 
yang kredibel.
Selain itu, A.M Tri Anggraini juga 

menyampaikan bahwa KPPU akan 
memberikan ruang bagi penelitian dan 
kajian yang menggunakan  pendekatan 

Structure – Conduct 
– Performance (SCP), 
sehingga pendekatan 
analisa ekonomi akan 

lebih 
dominan 

dan perkara inisiatif KPPU dapat 
ditingkatkan. 

Sedangkan dalam upaya menghapus-
kan penyalahgunaan wewenang 
oleh pejabat pengadaan barang/jasa 
dalam persekongkolan tender, Ketua 
menekankan untuk menilai pejabat yang 
mengkondisikan dan memfasilitasi per-
sekongkolan sudah tidak lagi menjalankan 
tugas publiknya. Maka, secara de facto 
telah menjadikan posisi pejabat publik 
tersebut sebagai pelaku usaha yang 
melaksanakan kegiatan ekonomi. Sehingga 
kepadanya dimungkinkan penjatuhan 
sanksi yang tidak berbeda dengan pelaku 
usaha lain, sebagaimana diatur dalam 
pasal 47 yang meliputi perintah untuk 
menghentikan kegiatan yang terbukti 
menimbulkan praktek monopoli dan atau 
menyebabkan persaingan usaha tidak sehat 
dan merugikan masyarakat; penetapan 
pembayaran ganti rugi; pengenaan 
denda serendah-rendahnya Rp 1 Miliar 
dan setinggi-tingginya Rp 25 M.

Terkait penguatan hukum substansi, 
hukum acara, dan integrasi penegakan 
hukum persaingan dalam suatu 
sistem hukum persaingan (Integrated 
Competition Justice System), Tresna P. 
Soemardi mengatakan bahwa hal tersebut 
akan dilakukan dengan:
• Memberlakukan Hukum Acara No. 

1 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Penanganan Perkara yang efektif 
pada 5 April 2010;

•  Membangun kerja sama dan 
koordinasi dan akan 

membentuk MoU 
dengan Kepolisian 
Republik 
Indonesia, 
Kejaksaan, dan 
BPK;

• Mempersiapkan instrumen unit organisasi 
Notifikasi dan Penilaian Merger dan 
Akuisisi sebagai upaya antisipasi 
pemberlakuan RPP Merger yang saat ini 
masih dalam proses pengesahan;

• Mendorong amandemen UU No. 
5/1999 terutama untuk memperkuat 
kewenangan, hukum acara, serta 
posisi kelembagaan KPPU agar peran 
KPPU dapat lebih optimal.
Dengan masih banyaknya kebijakan 

pemerintah yang tidak sejalan dengan 
prinsip-prinsip persaingan sehat sehingga 
diperlukan harmonisasi agar sesuai 
dengan prinsip-prinsip persaingan 
sehat. Harmonisasi kebijakan akan 
dikoordinasikan sesuai dengan amanat 
Presiden RI yang disampaikan pada 
pertemuannya dengan anggota Komisi 
pada tanggal 12 Januari 2010 dalam bentuk 
forum bersama kebijakan persaingan 
dibawah koordinasi Menko Perekonomian.

Mencermati agenda kerja yang 
dipikul Ketua dan Wakil Ketua KPPU 
periode 2010-2011 ini, dukungan 
dari segenap masyarakat dibutuhkan 
agar visi dan misi dalam mewujudkan 
iklim persaingan usaha yang sehat 
di Indonesia dapat tercapai dengan 
optimal. Keyakinan yang kuat dari 
KPPU untuk memberikan kontribusi 
yang lebih besar bagi peningkatan 
income saving masyarakat kiranya 
dapat diwujudkan melalui strategi dan 
pendekatan penegakan hukum yang 
tepat dan diperkuat dengan organisasi 
yang solid. KPPU optimis seluruh 
agenda dan tantangan di tahun 2010 
akan dapat tercapai dan dilalui dengan 
baik. l

DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, MH
Wakil Ketua KPPU Periode 2010-2011
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HIGHLIGHT

Pada penghujung tahun 2009, KPPU menyelenggarakan 
acara yang bertajuk Catatan Akhir Tahun 2009. Acara yang 
diadakan di Hotel Sari Pan Pacific tersebut dihadiri oleh 

kalangan pemerintah, akademisi, dan media.
Ahmad Junaidi selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPPU 

mempresentasikan output kegiatan selama tahun 2009 yang meliputi 
Penegakan hukum, kajian industri, pelaksanaan evaluasi kebijakan, 
pemberian saran pertimbangan, sosialisasi dan advokasi, serta 
kerjasama dan koordinasi antar lembaga di dalam dan luar negeri.

Selain output yang terdiri enam langkah strategis diatas, Ahmad 
Junaidi juga memaparkan outcome yang telah dihasilkan oleh KPPU 
yang antara lain penurunan tarif dan harga, kepastian terhadap 
penafsiran pasal dalam UU No.5/1999, Peningkatan penguatan 
Putusan KPPU oleh Pengadilan, Eksekusi putusan KPPU secara 
sukarela, kualitas dan kesadaran dalam pengadaan barang/jasa 
yang semakin baik, semakin meningkatnya pengakuan internasional 
terhadap KPPU, serta pengembangan kelembagaan KPPU. l

Simposium Refleksi Satu Dasawarsa
Hukum Persaingan di Indonesia

Pada tanggal 17 Desember 2009, Ketua KPPU 
memberikan sambutan dalam acara “Simposium 
Refleksi Satu Dasawarsa Hukum Persaingan di 

Indonesia”. Acara tersebut  diselenggarakan oleh ASEAN 
Competition Institute (ACI) dalam rangka memperingati 10 
tahun implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia 
dan dihadiri oleh 150 peserta yang terdiri atas pelaku 
usaha, pembuat kebijakan/pejabat pemerintah, praktisi 
hukum dan media.

UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 
No.5/1999) ini pada dasarnya adalah produk reformasi 
yang  sejalan dengan Pancasila dan amanat UUD 1945 yang 
menggariskan sistem perekonomian nasional berasaskan 
kekeluargaan dan  demokrasi ekonomi yang berorientasi 
pada sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Itulah sebabnya, pembentukan UU No.5/1999 
sebagaimana diatur dalam pasal 3 yang menyebutkan salah 
satu tujuannya adalah untuk menjaga kepentingan umum 
dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah 
satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Dapat dimaklumi, apabila tidak ada penegakan UU No. 
5/1999 ini, maka perekonomian nasional akan diwarnai oleh 
praktek monopoli, kartel, merger/akuisisi yang menghambat 
persaingan, serta persekongkolan tender yang mengakibatkan 
struktur ekonomi makin rapuh hingga ekonomi rakyat makin 
terpinggirkan, yang pada akhirnya meningkatkan kemiskinan, 
kesenjangan, dan pengangguran. 

Oleh karena itu, dengan kerjasama yang terjalin 
antara ACI dan KPPU diharapkan implementasi hukum 
persaingan usaha di Indonesia akan semakin efektif dan 
memberikan kontribusi yang lebih besar bagi peningkatan 
income saving masyarakat  yang berarti meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. l

Pada tanggal 5 Januari 2010, KPPU mengadakan 
audiensi dengan Mahkamah Agung RI. Hadir dalam 
pertemuan tersebut adalah Komisioner KPPU beserta 

jajaran Sekretariat. Adapun dari pihak Mahkamah Agung 
(MA), Ketua MA, Harifin A. Tumpa beserta jajarannya 
menerima kedatangan KPPU di Gedung Mahkamah Agung.

Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan kinerja dan 
pencapaian atas beberapa prestasi KPPU. Selain itu, melalui 
audiensi ini diharapkan tercipta pemahaman yang sama akan 
semangat penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat demi 
terwujudnya kesejahteraan rakyat. KPPU sebagai lembaga 
yang membidangi hukum persaingan usaha berupaya terus 
dalam menyamakan persepsi dengan para Hakim baik di 
tingkat Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung. Upaya 
tersebut terus dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan para 
hakim dengan tujuan menciptakan pemahaman yang sama 
mengenai hukum persaingan usaha. 

KPPU berharap MA memberikan dukungan atas visi 
dan misi KPPU dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat 
melalui persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha 
yang sehat akan berpengaruh besar terhadap struktur 
ekonomi Indonesia yang semakin kuat. 

Dalam pertemuan itu, disampaikan pula beberapa kendala 
dan tantangan yang dihadapi KPPU dalam menangani perkara. 
Dalam tanggapannya, MA mendorong KPPU untuk melakukan 
upaya pengembangan strategi dalam mengawal hukum per-

saingan usaha, 
disamping men-
jalin kerjasama 
dengan institusi 
penegak hukum 
lainnya sehingga 
terbina “an 
integrated 
competition 
justice system”. 
l

Audiensi KPPU dengan Mahkamah Agung
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HIGHLIGHT

Dalam rangka peningkatan kerja sama dengan 
berbagai lembaga persaingan (competition authority) 
di berbagai negara, pada tanggal 14 Desember 2009, 

KPPU mengadakan pertemuan bilateral dengan Australian 
Competition & Consumer Commission (ACCC). 

Bertempat di 23 Marcus Clarke St, Gedung ACCC, KPPU 
diterima oleh Nicholas Heys (Director International Unit) 
dan Morna Bassi (Assistant Director International Laison).

Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai masalah 
penanganan pelaporan dan perkara, penangananan perkara 
kartel dan immunity policy program, dan pengalaman 
ACCC dalam menangani kartel fuel surcharge.

Disamping itu dibicarakan mengenai kemungkinan 
adanya kerja sama lebih lanjut antara KPPU dan ACCC. 
Diharapkan kerja sama tersebut dapat diwujudkan dalam 
bentuk training untuk staf KPPU RI, Internship Program, 
penempatan Resident Advisor dari ACCC pada KPPU 
di Jakarta, seperti yang telah di lakukan oleh Japan Fair 
Trade Commission (JFTC) dan United State Federal Trade 
Commission (US-FTC). l

Pada tanggal 17 Desember 2009, KPPU melakukan 
audiensi dengan Ketua MPR RI di Gedung Nusantara 
III MPR. Hadir dalam audiensi tersebut adalah 

Komisioner KPPU beserta jajaran Sekretariat. Adapun dari 
pihak MPR RI, Taufiq Kiemas selaku Ketua MPR menerima 
kedatangan KPPU dengan didamping oleh Wakil Ketua MPR 
dan Sekjen MPR. 

Audiensi ini diadakan untuk menyampaikan kinerja dan 
pencapaian atas beberapa prestasi KPPU. Selain itu, melalui 
audiensi ini diharapkan tercipta pemahaman yang sama 
akan semangat penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat 
demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. KPPU berharap 
MPR memberikan dukungan atas visi dan misi KPPU dalam 
mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui persaingan usaha 
yang sehat. Adanya persaingan usaha sehat akan berpengaruh 
besar terhadap struktur ekonomi Indonesia yang semakin 
kuat. Benny Pasaribu sebagai Ketua KPPU menyampaikan 
bahwa kesejahteraan rakyat dapat tercipta apabila Indonesia 
membenahi dahulu struktur ekonominya. Beliau juga 
menambahkan bahwa upaya pemerintah untuk memberikan 
subsidi kepada masyarakat harus dilakukan secara efektif dengan 
koridor yang tidak meninggalkan perbaikan struktur ekonomi.

Beberapa prestasi KPPU telah membantu dalam 
memperbaiki struktur ekonomi Indonesia. Dalam perkara 
kartel SMS, masyarakat Indonesia telah diuntungkan dengan 
turunnya tarif SMS dari sekitar Rp 350,- dan kini berada di 
kisaran Rp 100,-. Hal ini jelas menguntungkan konsumen dengan 
adanya dampak dari dijatuhkannya Putusan KPPU terhadap para 
operator seluler. Tidak hanya perkara kartel SMS yang memiliki 
dampak positif terhadap kesejahteraan rakyat. Tarif penerbangan, 
fuel surcharge, Carrefour, minyak goreng, semen, dan beberapa 
industri lain menjadi perhatian KPPU.

Pencapaian yang telah dilakukan KPPU menjadikan Ketua 
MPR RI merasa bangga. Apalagi setelah mengetahui bahwa 
KPPU memperoleh penghargaan dari PBB atas Peer Review yang 
dilakukan oleh UNCTAD (United Nation Conference on Trade 
and Development). Melalui review tersebut, KPPU RI dinilai 
berhasil dan konsisten dalam mengimplementasikan hukum dan 
kebijakan persaingan. KPPU Indonesia merupakan review terbaik 
yang pernah dilakukan oleh UNCTAD. Prestasi-prestasi tersebut 
membuat Ketua MPR memberikan apresiasi terhadap pencapaian 
KPPU. Beliau mendukung penuh upaya KPPU dalam mengawasi 
implementasi UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. l

Ketua KPPU mengharapkan adanya kerjasama 
yang berkelanjutan antara Indonesia dan Korea, 
khususnya KPPU dan Korea Development Institute 

(KDI) dalam pengembangan keilmuan dan penegakan 
hukum bidang persaingan usaha. Pernyataan tersebut 
disampaikan dalam diskusi terkait kunjungan resmi 
Mantan Wakil Perdana Menteri Republik Korea, Dr. Okyu 
Kwon, ke KPPU pada hari Kamis, 21 Januari 2010. 

Dalam kunjungan tersebut, Dr. Okyu Kwon beserta 
delegasinya Dr. Kwangshik Shin dan Mr. Joonhyuk Song, 
diterima oleh Ketua dan Wakil Ketua KPPU, Prof. Dr. 
Tresna P. Soemardi dan Dr. AM. Tri Anggraini, Komisioner 
Didik Akhmadi, Plt. Sekretaris Jenderal M. Syuhadhak, 
beserta jajaran pimpinan Sekretariat KPPU lainnya.

Pertemuan yang merupakan salah satu rangkaian 
penutupan program Knowledge Sharing Program (KSP) oleh 
Pemerintah Korea dan Indonesia melalui KDI dan Departemen 
Keuangan tersebut, membicarakan berbagai hal strategis 
terkait perkembangan hukum dan kebijakan persaingan 
usaha, metode-metode penegakan hukum, serta kewenangan 
yang dimiliki lembaga persaingan usaha di Korea dan 
Indonesia dalam penegakan hukum persaingan. l

Pertemuan KPPU dengan Korea 
Development Institute (KDI)

Pertemuan Bilateral Antara KPPU dengan 
Australian Competition & Consumer 
Commission (ACCC)

Audiensi KPPU dengan Ketua MPR RI
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Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah 
menetapkan putusan tehadap Perkara Nomor: 

12/KPPU-L/2009 terkait dengan Tender Paket Pekerjaan 
Pembangunan Jaringan Air Bersih, Kecamatan Singkep 
(Pipa Transmisi Dia 8 inci, Bak Reservoir dan Pembagi 
Instalasi Pengolahan Air) di Daik Lingga, Kepulauan Riau 
Tahun Anggaran 2008. Majelis Komisi dalam perkara ini 
terdiri dari Erwin Syahril, SH, sebagai Ketua Majelis, Dr. 
Sukarmi SH., MH dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.,  masing-
masing sebagai anggota. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha 
yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan 
sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:
1. PT Dwitama Fortuna Perkasa, (Terlapor I);
2. PT Graha Citra Perdana, (Terlapor II);
3. PT Eka Balingga, (Terlapor III);
4. PT Bintan Alam Jaya, (Terlapor IV);
5. Unit Pengadaan Barang/ Jasa (selanjutnya disebut UPBJ) 

Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2008, 
(Terlapor V).
Pelanggaran pada perkara ini terdapat pada kegiatan 

Terlapor yang secara bersama-sama menyusun dokumen 
penawaran dan mengatur harga untuk mengatur agar 
Terlapor I menjadi pemenang tender.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka KPPU memutuskan:
1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor 

V, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2. Menyatakan Terlapor IV, tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat;

3. Menghukum Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor 
III, tidak diperkenankan untuk mengikuti tender di 
Kabupaten Lingga selama 1 (satu) tahun semenjak 
keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp 
619.375.000,00 (enam ratus sembilan belas juta tiga ratus 
tujuh puluh lima ribu rupiah);

5. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 
222.975.000,00 (dua ratus dua puluh dua sembilan ratus 
tujuh puluh lima ribu rupiah);

6. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 
167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah). l

HIGHLIGHT

Putusan Perkara Tender Jaringan Air Bersih terdiri dari Ir. H. Tadjuddin Noer Said sebagai Ketua, Ir. 
Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M., dan Yoyo Arifardhani, 
S.H, M.M, LL.M. masing-masing sebagai anggota. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku usaha yang 
diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai 
Terlapor adalah sebagai berikut:
1. Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Borongan 

yang Pembiayaannya Bersumber Dari Dana DIPA 
Rupiah Murni Dan Penerimaan Rumah Sakit Tahun 
Anggaran 2008/Panitia Tender, sebagai Terlapor I;

2. PT. Dian Wira Putra, sebagai Terlapor II;
3. PT. Tata Nugraha Bhakti, sebagai Terlapor III; 
4. PT. Pagar Gunung,  sebagai Terlapor IV;
5. PT. Razasa Karya, sebagai Terlapor V;
6. PT. Duta Bumi Permai,  sebagai Terlapor VI;
7. Agusta Ginting selaku Kuasa Khusus PT. Dian Wira Putra, 

sebagai Terlapor VII.
Objek tender dalam perkara ini adalah Pekerjaan Renovasi 

Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam 
Malik Tahun Anggaran 2008 yang dilaksanakan di Medan, 
Sumatera Utara dengan pemberi kerja Rumah Sakit Umum 
Pusat H. Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Nilai tender 
pekerjaan ini sebesar Rp 1.472.767.000,- (Satu milyar empat 
ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh 
ribu rupiah). Biaya Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B 
diambil dari sebagian biaya yang dianggarkan untuk kegiatan 
Pemeliharaan Gedung dan Cleaning Service yang jumlahnya 
adalah Rp 4.642.102.000,- (Empat milyar enam ratus 
empat puluh dua juta seratus dua ribu rupiah). Sistem yang 
digunakan dalam Tender Pekerjaan Renovasi tersebut adalah 
sistem pascakualifikasi dengan metode penyampaian dokumen 
penawaran Satu Sampul, dan sistem evaluasi adalah sistem 
Gugur, kualifikasi perusahaan yang diperbolehkan mengikuti 
tender dimaksud adalah Gred-5.

Pelanggaran pada perkara ini adalah tindakan Terlapor I 
yang telah memberikan informasi tentang nilai koreksi pagu 
anggaran secara tidak resmi/istimewa kepada Terlapor VII dan 
Terlapor VII telah meminjam Terlapor II dan Terlapor III untuk 
dapat mengikuti tender Pekerjaan Renovasi Gedung Rindu B 
Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Tahun Anggaran 
2008. Selain itu ditemukan pula kesamaan kesalahan penulisan 
dalam Rencana Anggaran Biaya, Rekapitulasi, dan Jadwal 
Waktu Pelaksanaan Kurva “S” Terlapor II, Terlapor III Terlapor 
IV, Terlapor V,  dan Terlapor VI;

Berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan sebagaimana 
telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi memutuskan:
1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, 

Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII, 
terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 
22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;

2. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp 
50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

3. Melarang Terlapor II, dan Terlapor III, untuk mengikuti 
tender di Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, 
Medan, Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun terhitung 
sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

4. Melarang Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, untuk 
mengikuti tender di Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam 
Malik, Medan, Sumatera Utara selama 2 (dua) tahun 
terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum 
tetap. l

Putusan Perkara Tender Renovasi
Rumah Sakit

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah 
menetapkan putusan tehadap Perkara Nomor: No. 

13/KPPU-L/2009 terkait dengan Tender Pekerjaan Renovasi 
Gedung Rindu B Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, 
Medan Sumatera Utara. Majelis Komisi dalam perkara ini 
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Latar Belakang AEGC

Negara-negara anggota 
ASEAN (AMSs) telah 
menyatakan komitmen 
mereka melalui ASEAN 
Economic Community 

(AEC) Blueprint untuk dapat 
menerapkan hukum dan kebijakan 
persaingan di negara masing-masing 
pada tahun 2015. Hal ini dilakukan 

Pada bulan Agustus 2007, ASEAN 
Economic Ministers mendorong 
terbentuknya  ASEAN Expert 
Group on Competition (AEGC) 
sebagai forum regional AMSs untuk 
berdiskusi dan bekerja sama dalam 
menerapkan hukum dan kebijakan 
persaingan. Pertemuan AEGC 
yang pertama pada tahun 2008 
telah menyetujui kegiatan utama 
yang akan dilakukan AEGC dalam 
3 hingga 5 tahun kedepan, yaitu 
capacity building bagi seluruh AMSs, 
mengembangkan Regional Guidelines 
on Competition Policy, dan menyusun 
Handbook on Competition Policies 
and Laws in ASEAN yang ditujukan 
bagi para pelaku usaha.

Forum Diskusi Persaingan Usaha 
bagi Negara Anggota ASEAN

The First AEGC High-Level Policy Dialogue:

Alia Saputri

untuk menciptakan kesempatan 
berusaha yang sehat dan menumbuhkan 
iklim persaingan usaha untuk 
meningkatkan kualitas perekonomian 
regional ASEAN di masa depan. Saat 
ini, baru 4 (empat) negara ASEAN yang 
telah mengimplementasikan hukum 
persaingan dan memiliki lembaga 
persaingan, yaitu Indonesia, Singapura, 
Thailand dan Vietnam. 

Sebagai bagian dari komitmen kerjasama kelembagaan, 
KPPU mendapat kesempatan untuk menjadi penyelenggara 
pertama Forum Diskusi Persaingan Usaha bagi negara 
ASEAN. Sebelumnya, Indonesia juga menjadi tuan rumah 
pertama untuk Regional Handbook dan Regional Guideline 
untuk negara ASEAN.
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merupakan bagian dari kegiatan capacity 
building. Kegiatan ini bertujuan untuk 
memfasilitasi pertukaran pengetahuan 
dan pengalaman (best practice) antar 
AMSs, serta untuk memperkuat jaringan 
antar anggota high-level AEGC, yang 
terdiri dari pimpinan dan top manajemen 
level lembaga persaingan atau departe-
men terkait di lingkup ASEAN. Pelaksa-
naan kegiatan ini diharapkan dapat 
membantu meningkatkan pemahaman 
AMSs tentang pentingnya implementasi 
hukum dan kebijakan persaingan untuk 
meningkatkan efisiensi ekonomi melalui 
persaingan usaha yang sehat.

Indonesia (yang diwakili oleh 
KPPU) mendapat kehormatan untuk 
dapat  menjadi tuan rumah dalam 
penyelenggaran kegiatan ”The First 
AEGC High-Level Policy Dialogue”, 
bekerjasama dengan ASEAN Secretariat 
dan InWent (German Capacity 
Building International). Kegiatan ini 
diselenggarakan di Medan pada tanggal 
3 - 4 Desember 2009 dan dihadiri oleh 
oleh perwakilan dari seluruh negara 
anggota ASEAN (senior level), perwakilan 
ASEAN Secretariat dan InWent, serta 3 
international experts dari World Bank, 
Egyptian Competition Agency dan Japan 
Fair Trade Commission. 

Ketua KPPU, Dr. Benny Pasaribu, 
dalam sambutannya menyatakan 
pentingnya kegiatan dialog ini 
diselenggarakan untuk dapat 
meningkatkan pemahaman para officer 
lembaga persaingan ASEAN dalam 
memahami hukum dan kebijakan 
persaingan, dengan cara menimba 

ilmu dari ahli-ahli persaingan 
terbaik dunia, serta mempelajari 
best practice yang dilakukan 
negara-negara maju. Dr. Pasaribu 
juga menekankan pentingnya 
AMSs untuk bersatu menghadapi 
era perdagangan bebas melalui 
penerapan hukum dan kebijakan 
persaingan yang efektif dan efisien.  

Persaingan dan GDP
Dalam kegiatan ”The First 

AEGC High-Level Policy 
Dialogue” ini, terdapat 3 topik 
yang dibahas dan didiskusikan 
dalam forum tersebut, yaitu 
(i) ”How to Measure the 
Impact of Competition 
Agency on Economic 
Development”, (ii) 
”The Need of Regional 
Cooperation on 
Competition Law 
Enforcement” dan (iii) “How to 
Investigate Cartel with Limited 
Authority and Evidence”. Tiap 
sesi diakhiri dengan dialog dan 
diskusi yang dipandu oleh 
Massimiliano Gangi, seorang 
konsultan dari Italia.

Pembicara pada topik 
pertama adalah R. Shyam 
Khemani, seorang Advisor in 
Competition Policy of World 
Bank Group. Dalam presentasinya 
tentang cara mengukur dampak otoritas 
persaingan terhadap perkembangan 
perekonomian negara, Mr. Khemani 
menjelaskan bahwa otoritas persaingan, 
melalui penegakan hukum persaingan 
dan advokasi persaingan, secara nyata 

telah memainkan peran penting dalam 
mempromosikan persaingan sehat 
dalam kegiatan bisnis dan usaha suatu 
negara. World Bank telah melakukan 
berbagai studi yang mengindikasikan 
bahwa intensitas persaingan dalam pasar 
domestik suatu negara berasosiasi secara 
positif dengan tingkat pertumbuhan 
GDP per kapita, tingkat investasi 
(domestik dan asing), penurunan tingkat 
kemiskinan, dan daya saing perusahaan 
dalam pasar domestik dan global. 

Mr. Khemani juga menjelaskan 
bahwa persaingan tidak muncul dan 
berkembang secara otomatis. Persaingan 
perlu dipromosikan dan dilindungi, 
sehingga manfaatnya dapat dirasakan 
oleh semua lapisan. Disinilah perlunya 
pemerintah mengadopsi dan menerapkan 
hukum dan kebijakan persaingan 
secara efektif. Penerapan hukum dan 
kebijakan persaingan tidak terbatas 
pada upaya pencegahan dan penindakan 
praktek anti persaingan yang dilakukan 
para pelaku usaha, melainkan juga 
merevisi dan menghilangkan hambatan-
hambatan persaingan yang sering kali 

INTERNASIONAL
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muncul melalui peraturan, regulasi dan 
kebijakan dari pemerintah sendiri. Selain 
bertugas untuk menegakkan hukum, 
lembaga persaingan juga harus 
mengembangkan sistim usaha yang 
kondusif bagi pelaku usaha. 

Pembicara pada topik kedua adalah 
Toru Aizeki, Deputy Secretary General 
of Japan Fair Trade Commission. Mr. 
Aizeki membahas tentang pentingnya 
kerjasama regional dan internasional 
dalam upaya penegakan hukum 
persaingan. Seiring dengan liberalisasi 
perdagangan dan investasi, peran 
perusahaan multinasional semakin 
meningkat dan mempererat hubungan 
ekonomi antar negara di kawasan Asia. 
Di lain pihak timbul kegiatan-kegiatan 
anti persaingan global yang dilakukan 
oleh perusahaan multinasional tersebut. 
Timbullah konflik dalam upaya 
penegakan hukum, karena tiap negara 
memiliki tingkat penerapan hukum 
persaingan yang berbeda satu sama 
lain. Disinilah perlu adanya kerjasama 
internasional dalam lingkup hukum dan 
kebijakan persaingan. 

Mr. Aizeki menjelaskan bahwa 
JFTC sebagai lembaga persaingan 
Jepang telah menjalin perjanjian 
internasional dengan negara-negara 
lain melalui Economic Partnership 
Agreement dan Free Trade Agreement 
untuk menindak setiap tindakan 
anti persaingan. JFTC juga berupaya 
membantu pemahaman negara-negara 
lain tentang pentingnya hukum dan 
kebijakan persaingan, yang dilakukan 
melalui kegiatan workshop, capacity 
building atau menjadi anggota aktif 
dalam organisasi internasional tentang 

INTERNASIONAL

hukum persaingan. Contoh kerjasama 
regional terkait persaingan yang telah 
terbentuk adalah AEGC di kawasan 
ASEAN dan European Competition 
Network (ECN) di kawasan Uni Eropa. 
Kerjasama regional juga diperlukan 
sebaga sarana pertukaran pengalaman 
dan pandangan antar negara dalam 
upaya penegakan hukum persaingan, 
karena negara-negara dalam satu 
kawasan regional biasanya memiliki 
struktur dan tingkat perekonomian 
yang sama. Mr. Aizeki menekankan 
bahwa AEGC harus belajar lebih 
banyak tentang mekanisme kerjasama 
dan aktivitas bersama yang dilakukan 
oleh ECN, yang dapat diterapkan 
dalam konteks ASEAN. 

Pada sesi terakhir, bertindak selaku 
pembicara adalah Sheriff Nabil Abou 
Alam, seorang Supervisor Economist 
dari Egyptian Competition Agency 
(ECA). Dalam presentasinya, Mr. 
Alam menjelaskan tentang praktek 
anti persaingan yang terjadi di industri 
semen Mesir. ECA melakukan kajian 
pada sektor semen atas permintaan 
Kementrian Perdagangan Mesir, 
yang melihat adanya kenaikan harga 
semen yang tidak wajar dalam pasar 
Mesir. Kajian dilakukan selama 15 
bulan dan melibatkan 15 pemerintah 
daerah, konsultan, distributor 
semen, kontraktor, ekonom, dan 
perusahaan semen. data-data kajian 
dikumpulkan dari perusahaan semen, 
pemerintah terkait, serta badan 
riset.  Dari kajian tersebut ditemukan 
fakta adanya perjanjian antar 
perusahaan semen untuk menaikkan 
harga semen dan membatasi daerah 

pemasaran semen di Mesir. Hasil 
kajian tersebut selanjutnya diserahkan 
kepada Kementrian Perdagangan 
yang selanjutnya mengajukan 
gugatan hukum kepada perusahaan-
perusahaan semen terkait. Pengadilan 
Mesir menjatuhkan hukuman denda 
sebesar 40 juta dollar Amerika kepada 
perusahaan-perusahaan tersebut.

Dalam setiap sesi, para peserta 
diberikan kesempatan untuk 
dapat mengajukan pertanyaan dan 
berdiskusi dengan para pembicara. 
Pada akhir hari kedua pelaksanaan 
AEGC High Level Policy Dialogue, 
dilakukan wrap-up session, dimana 
para pembicara menarik kesimpulan 
dari diskusi yang berkembang 
tentang masing-masing topik. Sebagai 
penutup, ketua AEGC menyampaikan 
apresiasinya kepada KPPU dan 
ASEAN Secretariat atas terlaksanya 
kegiatan secara sukses. The Second 
AEGC High Level Policy Dialogue 
selanjutnya akan diselenggarakan di 
Malaysia pada awal tahun 2010. l

Alia Saputri, SIP
Staf Bagian Kerjasama Kelembagaan
Biro Hubungan Masyarakat KPPU-RI
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Kebijakan Persaingan dalam 
Industri Taxi di Indonesia

Noor Aisyah Amini

Taksi dan angkutan 
kota merupakan dua 
jenis angkutan darat di 
Indonesia, yang perannya 
sangat melekat erat dalam 

keseharian masyarakat perkotaan. 
Pada tahun 2007 saja, jumlah taksi 
dari 44 perusahaan yang beroperasi 
di Jakarta mencapai 16.0451 unit.  
Jumlah tersebut terus meningkat 
seiring dengan bertambahnya taksi 
baru yang melayani masyarakat DKI 
Jakarta saat ini.

Terkait dengan industri taksi di 
DKI Jakarta dan kota-kota besar lain 
di Indonesia, pengaturan mengenai 
tarif taksi menjadi isu yang menarik. 
Seiring dengan kenaikan biaya Bahan 
Bakar Minyak (BBM), tarif taksi sejak 
tahun 2005 mengalami perkembangan 
yang menarik yaitu lahirnya tarif taksi 
lama. Tarif taksi lama adalah tarif taksi 
yang lebih rendah dibanding tarif taksi 
normal yang ditetapkan Pemerintah. 
Penerapan tarif taksi lama oleh sebagian 
operator taksi, rupanya cukup menarik 
minat konsumen, dimana konsumen 
dapat memilih tarif terbaik sesuai 
dengan kemampuannya. Penerapan 
tarif taksi lama ini telah mendorong 
beberapa operator taksi seperti Taksi 
Express dan Taksi Putra mengambil 
porsi yang lebih besar di pasar industri 
taksi, khususnya di DKI Jakarta. 

Sejak bulan Juni 2008, di beberapa 
daerah termasuk DKI Jakarta, terbit 
aturan mengenai tarif batas atas dan 
tarif batas bawah. Di DKI Jakarta, 
melalui Surat Keputusan (SK) 
Gubernur DKI Jakarta No.51/2008 
tentang penyesuaian tarif taksi yang 

Sektor perhubungan adalah sebuah sektor yang menjadi 
tulang punggung bagi perkembangan ekonomi sebuah 
negara. Melalui sektor perhubungan maka ekonomi 
bergerak secara dinamis dari waktu ke waktu. Sistem 
perhubungan (transportasi) yang baik akan mendorong 
tumbuhnya ekonomi yang efisien dan berdaya saing. 
Sebaliknya sistem perhubungan yang buruk dari 
sebuah negara juga akan sangat berpengaruh terhadap 
munculnya ekonomi biaya tinggi di negara tersebut.

berlaku per Juni 2008,  Pemda DKI 
Jakarta mengatur bahwa tarif taksi 
dibatasi pada tarif batas atas. Dengan 
berlakunya SK Gubernur tersebut maka 
tarif taksi batas bawah untuk buka 
pintu adalah Rp 5.000, dengan tarif per 
kilometer (km) adalah Rp 2.500. Tarif 
tersebut lebih mahal dibandingkan tarif 
taksi lama yaitu Rp 4.000/buka pintu2 . 
Sedangkan tarif batas bawah ditetapkan 
oleh Organisasi Angkutan Darat 
(Organda) selaku pelaku usaha dalam 
industri tersebut4.

Temuan KPPU
KPPU telah melakukan survey ke 

berbagai kota terkait dengan tarif taksi. 
Adapun temuan KPPU mengenai tarif 
taksi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Mekanisme Penetapan Tarif Taksi di Berbagai Kota

Medan

Sumber: Survey KPPU, 2008

DIY Bandung Semarang Makassar DKI Jakarta

Tarif Taksi

Ditetapkan
Oleh

satu tarif satu tarif

batas atas dan 
batas bawah, 
tidak ada tarif 

antara

batas atas dan 
batas bawah, 
tidak ada tarif 

antara

satu tarif
batas atas dan 
batas bawah, 
tidak ada tarif 

antara

Pemda Pemda Pemda Organda Pemda
tarif batas atas 
oleh Pemda, 

batas bawah oleh 
Organda
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa 

mekanisme penetapan tarif taksi di 
berbagai daerah berbeda-beda. Sebagian 
menerapkan satu tarif seperti di Medan, 
Yogyakarta dan Makassar, sedangkan 
sebagian yang lain menetapkan tarif 
batas atas dan bawah (DKI Jakarta dan 
Yogyakarta). Di Semarang, tarif batas atas 
dan bawah seluruhnya ditetapkan oleh 
Organda, sedangkan di DKI Jakarta tarif 
batas atas ditetapkan Pemda dan tarif 
batas bawah ditetapkan oleh Organda.

Dalam Keputusan Menteri 35 
tahun 2003, pelayanan angkutan taksi 
merupakan pelayanan angkutan dari pintu 
ke pintu dalam wilayah operasi terbatas 
meliputi daerah kota atau perkotaan (Pasal 
29). Sementara menurut Pasal 29 ayat (2), 
pelayanan angkutan taksi diselenggarakan 
dengan ciri-ciri sebagai berikut:
a. tidak terjadwal;
b. dilayani dengan mobil penumpang 

umum jenis sedan atau station wagon 
dan van yang memiliki konstruksi 
seperti sedan sesuai standar teknis 
yang ditetapkan Direktur Jenderal;

c. tarif angkutan berdasarkan argometer;
d. pelayanan dari pintu ke pintu

oleh Pemerintah, tidak demikian halnya 
dengan penerapan tarif batas bawah. 
Penerapan batas bawah akan melindungi 
operator yang tidak efisien untuk tetap 
dapat berada dalam industri tersebut. 
Penerapan batas bawah juga dapat merugi-
kan konsumen karena konsumen terpaksa 
harus membayar harga minimal sebesar 
tarif batas bawah, meskipun mungkin 
layanan yang diberikan kurang dari itu. 
Selain itu penetapan tarif batas bawah 
akan menyebabkan pelaku usaha yang 
bisa beroperasi dengan efisien dan bisa 
melahirkan tarif yang besarannya berada 
di bawah tarif batas bawah, maka dia 
terhambat untuk mengimplementasikan 
keunggulan bersaingnya tersebut. Akibat-
nya  masyarakat kehilangan pilihan tarif 
murah, secara jangka panjang hal ini akan 
menimbulkan inefisiensi yang sangat besar.

Sementara itu, terkait dengan 
penetapan tarif yang dilakukan asosiasi 
pelaku usaha baik tarif batas atas maupun 
tarif batas bawah, maka hal tersebut 
merupakan bentuk nyata dari kartel 
yang dipastikan melanggar UU No 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat. Penetapan tarif oleh pelaku usaha 
menghilangkan terjadinya persaingan 
harga diantara mereka sehingga tidak 
dapat diperoleh harga terbaik berdasarkan 
mekanisme pasarbagi konsumen. 

Berdasarkan analisis terhadap 
permasalahan angkutan kota dan 
kebijakan penetapan tarif taksi maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Regulasi Bersifat Netral Terhadap Isu 

Persaingan Usaha
Secara keseluruhan Regulasi dalam 

Industri Angkutan Darat telah mengatur 
industri tersebut dengan cukup baik, dengan 
adanya mekanisme perizinan, evaluasi dan 
sanksi yang dipegang Pemerintah. Secara 
umum regulasi tersebut bersifat netral 
dan tidak bertentangan dengan prinsip 
persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana 
diatur dalam UU No 5 Tahun 1999.
2. Kartel Dalam Penetapan Tarif Taksi 

Di Beberapa Daerah Di Indonesia
KPPU menemukan adanya penetapan 

tarif taksi oleh pelaku usaha di DKI 
Jakarta dan Semarang. Penetapan tarif oleh 
kumpulan pelaku usaha merupakan bentuk 
kartel yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 
1999. Penetapan tarif taksi oleh pelaku 
usaha akan menghilangkan ruang bagi 
pelaku usaha untuk melakukan inovasi 
harga dan hanya melindungi pelaku 
usaha dengan kualitas buruk untuk dapat 
bertahan dalam industri tersebut. 

Mengingat beragamnya kebijakan 
pengaturan taksi di berbagai daerah, 
maka Pemerintah Pusat diharapkan 
segera mengambil kebijakan untuk 
menyeragamkan kebijakan tersebut, 
dengan memberikan penekanan pada 
kebijakan untuk:
1. Hanya menetapkan tarif batas atas 

dalam kebijakan tarif taksi, yang lebih 
ditujukan untuk melindungi konsumen 
dari eksploitasi operator taksi. 
Mencabut kebijakan tarif batas bawah 
yang akan berpotensi menghambat 
pelaku usaha yang bisa menawarkan 
tarif yang terjangkau oleh masyarakat; 

2. Menetapkan standar minimal kualitas 
pelayanan taksi dengan penindakan yang 
tegas terhadap para pelanggarnya;  

3. Melarang secara tegas Organda 
untuk menetapkan tarif, karena akan 
menciptakan kartel yang bertentangan 
dengan prinsip persaingan usaha yang 
sehat sebagaimana diatur dalam UU 
No 5 Tahun 1999.
Pemberian saran dan pertimbangan 

tersebut dimaksudkan untuk menjaga 
kebijakan pengaturan tarif taksi di 
berbagai daerah agar tetap sejalan dengan 
prinsip persaingan usaha yang sehat. 
Dengan demikian, operator taksi sebagai 
pelaku usaha dan pengguna taksi sebagai 
konsumen akan sama-sama diuntungkan. l

Kebijakan Penetapan Tarif Taksi 
dan Persaingan Usaha

Regulasi tarif angkutan darat nasional, 
mengatur bahwa tarif untuk angkutan 
ekonomi ditetapkan oleh Pemerintah, 
sedangkan tambahan layanan yang 
diberikan (dalam kelas eksekutif) tarifnya 
ditetapkan oleh pelaku usaha (PP No. 41 
Tahun 1993). Tarif angkutan penumpang 
tidak dalam trayek kecuali taksi ditetapkan 
oleh penyedia jasa angkutan. Untuk trayek 
taksi, tarif  terdiri dari tarif awal, tarif dasar 
tarif jarak dan tarif waktu yang ditunjukkan 
dalam argometer. Tarif taksi ditetapkan 
oleh Menteri dalam PP No. 41 Tahun 
1993 (pasal 49). Tarif tersebut terdiri dari 
tarif awal, tarif dasar tarif jarak dan tarif 
waktu yang ditunjukkan dalam argometer. 
Penetapan tarif untuk taksi ditetapkan oleh 
Menteri. (Pasal 48 dan Pasal 49). Regulasi 
tersebut tidak relevan dengan fakta di 
lapangan, dimana tarif taksi ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah setempat untuk batas 
atas dan Organda untuk batas bawahnya. 

Penerapan tarif batas atas oleh 
Pemerintah, selaras dengan prinsip 
persaingan usaha yang sehat. Kebijakan 
tersebut dapat menghindarkan konsumen 
dari eksploitasi yang mungkin dilakukan 
oleh produsen yang memiliki posisi dominan 
dalam bentuk harga yang terlalu tinggi.

Meskipun prinsip persaingan usaha 
mentolerir adanya penerapan batas atas 

 1. Sinar Harapan, Kamis, 26 Juli 2007: Awal 
Agustus, Taksi Baru VW Beroperasi di DKI. 

 2. Bisnis Indonesia, Senin, 15 September 2008: 
Ancaman pencabutan izin dorong kenaikan tarif taksi

 3. Kompas,  Senin, 16 Juni 2008: Tarif Baru 
Taksi Diberlakukan

Noor Aisyah Amini, SIP, ME
Investigator Pratama
Biro Kebijakan Persaingan KPPU-RI
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Retno Wiranti

KPPU di Garda Depan Edukasi 
Hukum Persaingan Usaha

“Education or teaching in the broadest sense is any act or experience that has a 
formative effect on the mind, character or physical ability of an individual.”1

Ingatkah kita, bagaimana kita bisa membaca, menulis 
dan berhitung? Ingatkah kita, bagaimana kita bisa 
menjadi dokter, pengacara, atau akademisi?. Tentu 
saja semua itu kita capai melalui edukasi, yaitu 
sebuah proses yang ditujukan untuk mengubah 

tabiat atau perilaku seseorang. 
Mengubah perilaku seseorang apalagi khalayak tentu 

bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan proses edukasi yang 
menyeluruh dan melembaga. Terutama untuk mengubah 
perilaku yang telah tertanam sekian lama di ranah kognitif 
seseorang. Contohnya, pada seseorang yang telah terbiasa 
melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat, dibutuhkan 

adalah dengan sosialisasi hukum persaingan usaha ke 
berbagai daerah di Indonesia, membangun jaringan yang 
solid dan memfasilitasi para akademisi hukum persaingan 
usaha dan mahasiswa, menerbitkan media berkala dan 
materi publikasi untuk menunjang proses edukasi, serta  
mengembangkan website KPPU (www.kppu.go.id) yang 
dapat diakses secara terbuka oleh publik.

Kalau begitu, apalagi yang masih kurang dari semua 
program tersebut? Untuk bisa disebut sebagai “an Integrated 
Education System”, dibutuhkan juga sebuah unsur edukasi 
yang melembaga. Melembaga disini bukan berarti menjadikan 
KPPU sebagai sebuah lembaga pendidikan, melainkan 

sumbangsih yang tidak sedikit 
untuk mengubah persepsi dan 
perilaku orang tersebut.

Apalagi pada umumnya, 
masyarakat menganggap 
praktek-praktek persekongkolan 
dalam tender atau praktek 
penetapan harga adalah hal 
yang wajar, mereka tumbuh 
dan berkembang dengan 
praktek demikian berlaku wajar 
di sekitarnya. Jadi tidaklah 
heran, ketika Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diresmikan pemerintah 
Republik Indonesia, terdapat resistensi di tengah 
masyarakat untuk menerima substansi Undang-Undang 
tersebut sebagai hal yang memang wajar dan sepatutnya 
dilaksanakan. Disinilah peran KPPU sebagai institusi 
penegak Undang-Undang No.5/1999 dibutuhkan.

Lahirnya Kurikulum Hukum Persaingan Usaha
Selama satu dasawarsa, KPPU telah melakukan 

berbagai upaya untuk memberikan edukasi mengenai 
hukum persaingan usaha kepada masyarakat. Upaya 
edukasi tersebut dilakukan dengan terintegrasi, diantaranya 

bagaimana KPPU memberikan 
kontribusi nyata pada lembaga 
pendidikan di Indonesia. 
Sehingga pada akhirnya, 
resistensi masyarakat terhadap 
hukum persaingan usaha akan 
berkurang, bahkan hilang 
sama sekali. Karena hukum 
persaingan usaha tidak lagi 
dianggap sebagai “an alienated 
programme”, melainkan sebagai 
sebuah bidang ilmu yang patut 
dan menarik untuk dipelajari 
melalui lembaga pendidikan.

Kalangan akademisi hukum 
persaingan usaha sendiri, telah lama membutuhkan sebuah 
kodifikasi materi perkuliahan yang komprehensif dan 
memenuhi standar pemahaman internasional. Oleh karena 
itu, KPPU bekerjasama dengan Deutsche Gesellschaft 
fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) berkolaborasi 
dengan para pengajar ahli dari berbagai universitas untuk 
menyusun sebuah buku ajar hukum persaingan usaha 
yang dapat digunakan dalam proses ajar mengajar pada 
pendidikan tinggi lanjutan. Materi publikasi yang diberi 
judul “Hukum Persaingan Usaha - Antara Teks dan 
Konteks” adalah hasil dari kolaborasi tersebut.
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Hukum Persaingan Usaha –Antara Teks dan Konteks
Apakah sesungguhnya hukum persaingan usaha itu? 

Menurut buku Hukum Persaingan Usaha, yang dimaksud 
dengan hukum persaingan usaha adalah hukum yang 
mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha 
di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika 
berinteraksi dilandasi oleh motif-motif ekonomi. 

Satu dasawarsa yang lalu, ketika sistem ekonomi 
perencanaan di Eropa Timur runtuh, banyak negara dunia 
ketiga yang mulai memilih kebijakan ekonomi baru. Negara 
berkembang semakin sering memanfaatkan instrumen 
seperti harga dan persaingan, demi untuk meningkatkan 
dinamika pembangunan di negara masing-masing.  

Agar persaingan dapat berlangsung, maka kebijakan 
ekonomi nasional di negara berkembang harus menyediakan 
sejumlah prasayarat. Prasayarat pertama adalah mewujudkan 
pasar yang berfungsi dan adanya mekanisme harga. Pada 
konteks tersebut, yang dituju adalah penyediaan akses pasar 
yang sebebas mungkin dan mampu menyediakan insentif 
untuk meningkatkan jumlah pengusaha nasional. Tingkat 
integrasi sejumlah pasar setempat dan regional juga harus 
ditingkatkan melalui peningkatan infrastruktur negara. 

Prasyarat kedua adalah adanya kebijakan moneter yang 
berorientasi stabilitas sehingga ekonomi persaingan dapat 
berfungsi. Hanya dengan cara inilah, maka distorsi-distorsi 
persaingan yang berpotensi melumpuhkan mekanisme harga 
dapat dihindari.

Disini kita dapat memahami mengapa dalam pasar 
bebas harus dicegah penguasaan pasar oleh satu, dua, atau 
beberapa pelaku usaha saja (monopoli dan oligopoli). 
Karena keadaan pasar yang demikian, dapat membuka 
peluang bagi para penguasa pasar untuk menghindari atau 
mematikan mekanisme pasar, sehingga para pelaku usaha 
dapat menetapkan harga secara sepihak dan akhirnya 
malah merugikan konsumen.

Bukan hanya itu saja pelanggaran yang dapat dilakukan 
pelaku usaha pada pasar monopoli dan oligopoli. Mereka juga 
dapat membuat berbagai kesepakatan untuk membagi wilayah 
pemasaran, mengatur kualitas produk/jasa, dan kuantitas 
produk/jasa yang ditawarkan untuk memperoleh keuntungan 
yang sebanyak-banyaknya dalam waktu relatif singkat. Jenis 
tindakan ini biasa kita kenal dengan istilah Kartel.

Persaingan di antara para pelaku usaha sendiri dapat 
terjadi secara curang (unfair competition) sehingga merugikan 
konsumen, bahkan merugikan negara. Jika dibayangkan, 
rasanya akan seperti menonton pertandingan tinju yang 
membabi buta, namun tanpa wasit yang mengatur jalannya 
pertandingan, hingga akhirnya pertarungan para petinju 
tersebut justru melukai penonton dan merugikan penyelenggara 
pertandingan. Karena itulah wasit —atau dalam hal ini 
pengaturan hukum— sangat dibutuhkan untuk menjamin 
terselenggaranya pasar bebas secara adil.

Negara kita sendiri baru memiliki hukum persaingan 
usaha pada tanggal 5 Maret 1999, kala itu Presiden B.J 
Habibie yang menandatanganinya, sebagai tindak lanjut 
hasil Sidang  Istimewa MPR-RI yang digariskan dalam 
Ketetapan MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok 
Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan 
Normalisasi Kehidupan Nasional. 

Perundang-undangan antimonopoli Indonesia tidak 
bertujuan melindungi persaingan usaha demi kepentingan 

persaingan itu sendiri. Melainkan bertujuan untuk 
membentuk sistem persaingan usaha yang bebas dan adil, 
dimana terdapat kepastian kesempatan berusaha yang sama 
bagi semua pelaku usaha, serta menghilangkan perjanjian 
atau penggabungan usaha yang menghambat persaingan 
dan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. 
Dengan demikian, semua pelaku usaha akan memiliki 
ruang gerak yang luas dalam melakukan kegiatan ekonomi. 

Selain itu, kebijakan persaingan usaha juga bertujuan 
untuk meningkatkan efisiensi. Efisiensi tersebut berhubungan 
dengan penggunaan sumber daya, baik hari ini maupun 
masa yang akan datang. Proses produksi yang efisien, berarti 
menggunakan manusia, mesin, bahan mentah dan bahan 
lainnya untuk memproduksi output terbesar yang bisa 
mereka hasilkan. Sehingga insentif dari efisiensi tersebut, 
dapat digunakan untuk inovasi yang akan menghasilkan 
produk dan jasa yang lebih baik di masa depan.

Efisiensi juga dapat meningkatkan kekayaan, termasuk 
kekayaan konsumen karena penggunaan sumber daya yang 
lebih baik. Dengan proses produksi yang efisien, maka suatu 
perusahaan dapat menghasilkan mutu barang yang baik 
dalam jumlah banyak, sehingga perusahaan tidak perlu 
menaikkan harga barang dan konsumen pun diuntungkan.

Bagi negara kita, tujuan persaingan usaha tidak hanya 
memberikan kesejahteraan kepada konsumen, namun 
juga memberikan manfaat bagi publik. Dengan adanya 
kesejahteraan konsumen, maka akan berdampak pada 
terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan
Menilik penjelasan di atas, bukankah kita bisa melihat betapa 

besarnya manfaat persaingan usaha yang sehat? Manfaat inilah 
yang berusaha disosialisasikan KPPU kepada publik, terkait 
dengan perannya sebagai institusi penegak hukum persaingan 
usaha. 

Setelah ratusan sosialisasi ke berbagai daerah di seluruh 
wilayah Indonesia, setelah ribuan eksemplar materi cetak 
KPPU yang disebarkan ke penjuru negara. Tentu bukanlah 
hal yang muluk jika sekarang lembaga ini menginginkan 
proses edukasi yang melembaga.

KPPU sendiri menyadari, bahwa Buku Hukum 
Persaingan Usaha hanyalah satu dari sekian banyak organ 
bagi upaya pembentukan kurikulum hukum persaingan 
usaha. Itu sebabnya, langkah belum terhenti. Masih banyak 
pekerjaan rumah yang harus diselesaikan institusi ini, untuk 
membuktikan komitmennya sebagai garda terdepan edukasi 
hukum persaingan usaha. Bersama para akademisi yang 
commit pada misi ini, kerja keras baru dimulai Bung! l
 1. Frederick J. McDonald, www.wikipedia.com
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Implementasi Kebijakan Tally 
di Pelabuhan

Harith Rian Fitranto

Pelabuhan, adalah salah satu pintu gerbang perdagangan Indonesia. 
Dimana arus impor dan ekspor dilakukan dengan muatan yang 

terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini membuat perdagangan dan 
perekonomian semakin bergairah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

Meski begitu, dengan segala kedigdayaan 
dan vitalnya peran pelabuhan di 
Indonesia, ternyata di dalamnya masih 
terdapat banyak masalah yang harus 
dibenahi, mulai dari status operator dan 

regulator pelabuhan itu sendiri, luas lahan pelabuhan 
yang semakin terasa sempit dari tahun ke tahun, dan 
biaya yang dianggap masih tinggi. Khusus untuk 
masalah terakhir, sepertinya para pemilik barang 
(eksportir dan importir) mendapatkan satu cobaan lagi, 
yakni tally mandiri.

Belum Mencapai Titik Temu
Tally adalah kegiatan usaha menghitung, mengukur, 

menimbang, dan membuat catatan mengenai muatan, 
untuk kepentingan pemilik muatan atau pengangkut.

Sebenarnya, kegiatan tally sudah dilakukan sejak 
dulu, setidaknya oleh perusahaan angkutan laut, 
perusahaan bongkar muat, ataupun surveyor atas 
penunjukan dari pemilik barang atau perwakilannya. 
Bagi importir maupun eksportir, barangkali keadaan 
seperti ini sudah ideal dimana mereka dapat menentukan 
sendiri perlu tidaknya melakukan kegiatan tally. Kalau 
barang yang mereka terima cacat, kurang, rusak, 
mereka hanya perlu meminta pertanggungjawaban 
dari pihak yang diamanatkan membawa barangnya, 
toh di invoice seharusnya ada informasi sedemikian 
rupa sehingga pihak yang melakukan kesalahan dapat 
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ditelusuri. Kalaupun ada perusahaan tally, lantas apa 
nilai tambahnya? Mereka cuma mencatat saja ’kan? 
Lho, selama ini kan sudah dicatat, haruskah dicatat 
lagi? Setidaknya itulah yang ada di pikiran para pemilik 
barang. Bagi mereka, kegiatan tally oleh perusahaan 
tally mandiri yang notabene diwajibkan pemerintah 
hanya akan menjadi biaya tambahan saja. Lagipula, ada 
rumor yang mengatakan bahwa pemilik perusahaan tally 
mandiri dimiliki oleh perusahaan bongkar muat existing 
yang selama ini sudah memasukkan kegiatan tally dalam 
menjalankan pekerjaannya. 

Lain halnya dengan pemerintah, sebagai pemrakarsa 
didirikannya perusahaan tally mandiri tentunya 
pemerintah mempunyai pendapat lain. Pemerintah 
menekankan pentingnya perusahaan tally mandiri, 
yaitu untuk meningkatkan 
independensi kegiatan tally 
dan menunjang informasi 
muatan yang lebih akurat 
guna mendukung peta 
perdagangan domestik dan 
internasional yang efektif, 
efisien, serta kompetitif maka 
perlu dilakukan penataan 
terhadap penyelenggaraan 
dan pengusahaan tally 
itu sendiri. Kasarnya sih, 
pemerintah sudah tidak 
ingin ada lagi penyelewengan 
data oleh perusahaan 
bongkar muat yang selama 
ini ditengarai kurang bertanggungjawab dalam 
pekerjaannya, terutama dalam melaporkan data kepada 
pemerintah menyangkut data atas bongkar muat, jumlah 
pemakaian tenaga kerja, produktivitas pekerjaannya, 
dan yang tidak kalah penting tally akan dijadikan ujung 
tombak untuk mengurangi atau menutup sama sekali 
kemungkinan beredarnya barang ilegal. 

Jika dilihat dari sudut pandang pengawasan, 
pemerintah selayaknya memposisikan diri sebagai 
regulator dan pengawas peraturan yang dibuatnya, 
jikalau diputuskan pembentukan lembaga swasta untuk 
menjalankan kegiatan tally.

Upaya Hukum
Dua argumentasi yang bertentangan tersebut 

akhirnya sampai juga ke meja KPPU. Surat Keputusan 
Administratur Pelabuhan Tanjung Priok No AT.575/3/6/
AD.TPK-09 tentang penetapan pembagian wilayah 
operasi kegiatan tally dilaporkan telah menyalahi UU 
No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena diduga 
memfasilitasi kartel pembagian wilayah.

KPPU melihat secara lebih luas bahwa pelabuhan 
adalah fasilitas publik yang masih bersifat natural 
monopoly industry dimana sifat ini mengakibatkan 

industri tersebut belum bisa menerapkan persaingan 
usaha secara murni, oleh karenanya pihak pemerintah 
perlu campur tangan dengan mengeluarkan kebijakan, 
terutama untuk mencegah eksploitasi kepada konsumen. 

Dalam Penetapannya, KPPU menghentikan proses 
pemeriksaan dan berkesimpulan bahwa telah terjadi 
praktek kartel oleh perusahaan tally mandiri yang 
terjadi akibat adanya kebijakan yang lebih tinggi yaitu 
Keputusan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2007 Bab 
VI Pasal 11 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan 
Tally di Pelabuhan yang menyebutkan penetapan tarif 
tally berdasarkan atas kesepakatan asosiasi pengguna 
dan penyedia jasa tally sedangkan pembagian wilayah 
operasi tally untuk pelaku usaha tertentu semakin 
memperkuat indikasi bahwa telah terjadi kartel harga 

dan kartel wilayah sekaligus. 
Dengan adanya indikasi kuat 
pelanggaran terhadap UU 
No. 5 Tahun 1999, KPPU 
memberikan surat saran 
dan rekomendasi kepada 
Departemen Perhubungan yang 
secara singkat berisi 3 hal: 
1. Menghilangkan kata 

”asosiasi” pada Keputusan 
menteri Perhubungan No. 
15 Tahun 2007 Bab VI 
Pasal 11 sebagai upaya 
memunculkan kompetisi 
tarif tally;

2. Mencabut surat keputusan 
Administratur Pelabuhan Tanjung Priok No 
AT.575/3/6/AD.TPK-09 tentang penetapan pembagian 
wilayah operasi kegiatan tally; 

3. Menetapkan batas atas tarif dan standar minimal 
kualitas pelayanan, untuk menghindari eksploitasi 
konsumen melalui tarif yang eksesif dan kualitas 
pelayanan yang rendah.

Dengan dikeluarkannya surat saran dan 
pertimbangan tersebut, diharapkan implementasi 
kebijakan tally di pelabuhan tidak lagi mengarah pada 
kartel penetapan harga dan wilayah. l
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KPD Medan
Forum Group Discussion (FGD) Terkait 
Kebijakan Pemerintah Daerah di Sektor Ritel

AKTIFITAS kpd

Dalam rangka pemenuhan informasi terkait 
kegiatan evaluasi kebijakan pemerintah 
dalam sektor ritel modern di wilayah kerja 

KPD Medan, maka KPD KPPU Medan mengundang 
PD Pasar Medan selaku pengelola pasar-pasar yang 
ada di Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara untuk 
melakukan diskusi pada tanggal 9 November 2009 
di Kantor KPPU KPD Medan. Diskusi tersebut 
dihadiri oleh H. Martua Muda, SH., MAP selaku 
Direktur Operasi PD. Pasar Kota Medan.

PD Pasar ditetapkan berdasarkan Keputusan 
Walikota Medan No. 188.342/748/SK/1993, 
dimana pada awalnya pengelolaan berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Medan No. 08 tahun 2001 
tentang pembentukan PD. Pasar Kota Medan. 
Selanjutnya untuk melaksanakan Perda tersebut, 
diterbitkan Keputusan Walikota Medan No. 28 
tahun 2001 tentang pelaksanaan Perda Kota Medan 
No. 8 tahun 2001 tentang pembentukan perusahaan 
daerah. Terkait dengan peraturan/ regulasi tentang 
kebijakan penataan pasar tradisional di Kota 
Medan, belum terdapat pengaturan khusus terkait 
dengan kebijakan penataan pasar tradisional. 

Selain daripada itu, perkembangan industri 
ritel modern di Kota Medan tergolong cukup 
berkembang dengan pesat seiring dengan tingkat 
kebutuhan Kota Medan secara khusus serta Propinsi 
Sumatera Utara secara umum yang menunjukkan 
peningkatan pula. Masing-masing industri ritel 
modern dan pasar tradisional telah memiliki pangsa 
pasarnya sendiri, sehingga konsumen dapat memilih 
sesuai kebutuhannya. 

Kegiatan diskusi tersebut diharapkan 
dapat menghasilkan suatu rumusan saran dan 
pertimbangan setelah sebelumnya mengundang 
Pemko Medan / Dinas Perindustrian dan 

Adanya kebutuhan akan pengertian dan 
pemahaman yang lebih baik dan mendalam 
mengenai bentuk persaingan usaha yang 

sehat serta berbagai hasil yang telah dicapai dalam 
penegakan hukum dan kebijakan persaingan usaha 
yang sehat, maka diadakan diskusi bersama di Hotel 
JW Marriot Medan pada tanggal 3 - 4 Desember 
2009. Diskusi tersebut adalah bentuk kerja sama 
antara AEGC (Asean Expert Group on Competition), 
Inwent (Capacity Building Internasional Germany) 
dan  Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik 
Indonesia (KPPU) yang merupakan kegiatan pertama 
dalam “1st High Level Policy Dialogue”. 

Medan terpilih sebagai tempat penyelenggaraan 
diskusi tersebut selain dikarenakan merupakan kota 
terbesar ketiga di Indonesia juga merupakan kota 
pertama tempat didirikannya Kantor Perwakilan KPPU. 
Diskusi tersebut dihadiri oleh 45 (empat puluh lima) 
delegasi dari negara-negara sahabat di kawasan Asia 
Tenggara. Disamping itu, hadir pula perwakilan dari 
World Bank, JFTC (Japan Fair Trade Commission), 
Egyptian Competition Agency dan Sekretariat Asean.

Adapun topik yang dibahas dalam diskusi tersebut 
adalah mengukur dampak dari persaingan bagi 
pembangunan perekonomian, cara menyelidiki adanya 
terjadinya kartel dengan sedikit bukti dan kewenangan 
yang dimiliki serta kebutuhan akan adnya kerja 
sama regional terkait penegakan hukum persaingan. 
Kegiatan diskusi tersebut berlangsung selama 2 (hari) 
dan diakhiri dengan city tour kota Medan ke berbagai 
lokasi menarik untuk para wisatawan. l

Forum Event Internasional Asean Expert 
Group on Competition (AEGC) High Level 
Policy Dialog

Aktifitas KPD berisi laporan kegiatan dan temuan-
temuan masalah persaingan usaha di lima wilayah 
kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) yang 
berpusat di Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan 
dan Batam. Informasi yang disajikan dihimpun 
dari rangkaian kegiatan KPPU di daerah dan 
laporan rutin Kepala KPD yang menggambarkan 
pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU di berbagai 
daerah di tanah air.

Perdagangan Kota Medan. Terlihat bahwa Pemko 
Medan tidak mempunyai suatu regulasi mengenai 
pengaturan ritel modern dan tradisional. l
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Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam 
Industri Ritel Modern di Wilayah Kerja 
KPD Medan

KPD Balikpapan

AKTIFITAS kpd

Sehubungan dengan akan diterbitkannya 
Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan 
merger dan akuisisi, KPPU melakukan FGD 

dengan para akademisi di Sumatera Utara guna 
mendapatkan masukan, saran dan pertimbangan 
dalam penyusunan RPP Merger dan Akuisisi 

Focus Group Discussion (FGD) dengan Akademisi 
dalam Rancangan Peraturan Pemerintah 
(RPP) Mengenai Merger dan Akuisisi yang 
Berdampak Terhadap Persaingan Usaha

KPD Balikpapan telah melakukan klarifikasi 
terkait adanya laporan mengenai persekongkolan 
tender di perusahaan migas dengan nilai anggaran 

sebesar Rp 105 miliar. Klarifikasi dengan pelapor 
telah dilaksanakan di KPD Balikpapan, sedangkan 
klarifikasi dengan Ketua Panitia sebagai Terlapor II telah 
dilaksanakan di KPPU Jakarta mengingat kedudukan 
panitia yang berada di Jakarta. l

Persekongkolan Tender di Sektor Migas

KPD Balikpapan melakukan diskusi dampak 
persaingan usaha dalam industri peternakan unggas 
pada tanggal 22 Desember 2009. Diskusi tersebut 

dihadiri oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan 
Timur. Dalam diskusi tersebut diketahui bahwa di Propinsi 
Kalimantan terdapat 15 pelaku usaha inti sehingga 
menurut Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Timur 
secara logika tidak mungkin ada keberpihakan, karena 
pelaku usaha bebas memilih perusahaan inti. Karena 
peternak dapat memilih perusahaan inti yang dianggap 
lebih baik dan menguntungkan dari pada perusahaan inti 
yang lainnya.l

Kajian Industri dan Perdagangan Daerah 
Sektor Industri Kehutanan dalam Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK)

Industri ritel dijadikan kajian evaluasi kebijakan 
pemerintah di KPD Medan guna melihat dampak 
berdirinya ritel-ritel modern terhadap pasar-

pasar tradisional yang ada di Propinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara dan 
Provinsi Sumatera Barat. Keberadaan indutri ritel ini 
berkembang dengan pesatnya tanpa disertai dengan 
peraturan daerah yang mengaturnya, sehingga 
terkadang hal tersebut memberi dampak langsung 
bagi pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. 

Penerapan dan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 
112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan 
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 
serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/
PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan 
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 
di wilayah Propinsi dirasakan kurang optimal di ketiga 
Provinsi wilayah kerja KPD Medan yang terlihat dari 
ketiadaan peraturan daerah setempat yang merujuk dari 
Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007.

Keberadaan industri ritel modern di Sumatera 
Barat dan Nanggroe Aceh Darussalam bukan 
merupakan ancaman bagi pasar tradisional karena 
masyarakat yang masih tertarik untuk berbelanja di 
pasar tradisional. Sedangkan untuk di Sumatera Utara, 
permasalahan utama adalah mengenai penentuan 
lokasi yang tidak tertata dengan baik sehingga pasar 
tradisional dan industri ritel mempunyai lokasi yang 
berdekatan serta manajemen pengelolaan pasar 
tradisional yang tidak berjalan secara maksimal.

Demi pengembangan dan kemajuan  pasar 
tradisional sehingga dapat bersaing dan mempunyai 
posisi tawar yang sejajar dengan pasar modern, 
maka diperlukan kerjasama dari banyak pihak mulai 
dari pemerintah daerah setempat, pelaku usaha, 
pengelola, maupun dari para konsumen itu sendiri. 
Berbagai pembenahan dan perbaikan adalah penting 
adanya guna kemajuan dan eksistensi pasar-pasar 
tradisional tersebut. l

Secara garis besar, laporan mengenai Kajian Industri 
dan Perdagangan daerah Sektor Industri Kehutanan 
akan dijadikan sebagai tema kajian pada tahun 

2010 dengan lebih menekankan kepada kepemilikan 
dari perusahaan yang telah memperoleh Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK), jalur distribusi 
industri pengolahan kayu dan proses akuisisi yang 
dilakukan perusahaan besar terhadap perusahaan kecil 
yang bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan. l

Diskusi dengan Dinas Peternakan Provinsi 
Kalimantan Timur dalam Evaluasi dan 
Kajian dampak Persaingan Usaha dalam 
Industri Peternakan Unggas

serta review Peraturan Komisi tentang Pra-Notofikasi 
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. 

Diskusi tersebut dillaksanakan di KPPU Perwakilan 
Medan pada tanggal 26 Desember 2009 yang selain 
dihadiri oleh KPPU juga dihadiri oleh beberapa 
narasumber yaitu Prof. Dr. Ningrum Sirait, S.H. M.Li, Dr. 
Mahmul Siregar, S.H., M.Hum., Drs. John T. Ritonga, 
M.Ec serta Drs. Wahyu Aryo Pratomo, M.Ec. l
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KPD Surabaya
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Seminar Hukum Persaingan Usaha

Pada bulan November 2009, KPD Surabaya 
melakukan kegiatan sosialisasi bertempat di Hotel 
Regent Park Malang. Dalam acara sosialisasi 

tersebut, KPD Surabaya mengetengahkan tema tentang 
Diskusi Perspektif  Persaingan Usaha Yang Sehat Dalam 
Pengadaan Barang dan Jasa dan Penentu Suksesnya 
Pembangunan yang tercantum dalam pasal 22 UU 
No. 5 tahun 1999. Peserta sosialisasi ini adalah para 
stakeholder KPPU, seperti aparat pemerintah di Malang 
Raya yang meliputi kota dan kabupaten Malang, serta 
praktisi dan akademisi di sekitar Malang Raya. 

Acara dibuka oleh KPD Surabaya, Sholihatun Kiptiyah 
yang memberikan sambutan singkat mengenai pelaksanaan 
sosialisasi di Malang Raya dan dilanjutkan oleh sambutan 
dari Bapak Imam Sjafi’i selaku Wakil Ketua Komisi 
C DPRD Kabupaten Malang, yang mengungkapkan 
bahwa pihak-pihak yang perlu disehatkan dalam hal ini 
adalah para pengusaha, dan rekan-rekannya. Disamping 
itu institusi pemerintahan juga perlu disehatkan dalam 

Studium Generale dengan tema “Peran 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
di Tengah Pergumulan antara Pasar Modern 
dengan Pasar Tradisional di Indonesia”

Pada tanggal 4 Desember 2009, dalam rangka 
menjalin kerjasama kelembagaan dan sosialisasi 
UU No. 5/1999, Kamis (19/11) serta memenuhi 

permohonan untuk mengisi kegiatan Studium Generale 
dengan Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, KPPU 
memberikan kuliah umum bersama civitas akademika 
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan di Gedung 
Serbaguna Universitas Balikpapan.

Kuliah umum ini dihadiri oleh Pembantu Rektor I 
Universitas Balikpapan, Pembantu Dekan I Fakultas 
Hukum Universitas Balikpapan, para dosen pengampu 
mata kuliah hukum bisnis serta mahasiswa Fakultas 
Hukum Universitas Balikpapan. Tema kuliah umum 
adalah “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) di tengah Pergumulan antara Pasar Modern 
dengan Pasar Tradisional di Indonesia”.

Acara diawali pembukaan oleh Panitia Studium 
Generale Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 
kemudian dilanjutkan dengan acara Studium 
Generale. Bertindak selaku pembicara adalah Bapak 
Ahmad Ramadhan Siregar, Komisioner KPPU, 
dengan moderator Bapak Bruce Anzward dari 
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan.

Materi utama yang disampaikan Bapak Ahmad 
Ramadhan adalah tentang “Perkembangan 
Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia” 
dengan “Laporan Evaluasi Kebijakan Dalam Industri 
Ritel”. Beliau menjelaskan mengenai latar belakang 
dibentuknya UU No. 5/1999 dan KPPU serta peran 
KPPU dalam mengawasi persaingan Pasar Modern 
dan Pasar Tradisional. Acara diakhiri dengan 
penyerahan cinderamata dari Fakultas Universitas 
Balikpapan yang diserahkan oleh Pembantu Dekan I 
kepada Bapak Ahmad Ramadhan Siregar. l

KPD Balikpapan melakukan kegiatan jamuan 
delegasi dengan wartawan baik media cetak 
(koran) maupun media elektronik (radio dan 

televisi) pada tanggal 4 Desember 2009 yang diadakan 
di Kantor KPD Balikpapan, membahas tentang 
jalur perusahaan inti rakyat peternakan di Propinsi 
Kalimantan Timur.  Permasalahan dalam kemitraan 
sering kali muncul, manakala pihak plasma merasa 
dirugikan karena pihak inti melakukan tindakan 
sepihak dalam menentukan harga jual produk. 
Sebaliknya, pihak inti kerap menuding pihak plasma 
kurang profesional mengelola usahanya dan sering 
bertindak curang seperti menjual hasil produknya ke 
pihak lain yang menawarkan harga lebih baik. Di luar 
kedua pihak, ada juga pihak lain yang menuduh pihak inti 
(biasanya merupakan perusahaan besar) mengeksploitasi 
masyarakat sekitar yang menjadi anggota plasma dan 
biasanya petani atau peternak menjadi satu-satunya pihak 
yang menanggung risiko usaha. 

Dominasi perusahaan inti yang sangat besar 
dapat menyebabkan pihak plasma tidak memiliki 
pilihan lain dalam menjalankan usahanya. Terlebih 
lagi hal tersebut telah dituangkan dalam kontrak 
perjanjian antara pihak inti dengan plasma. Eksploitasi 
yang dilakukan pihak inti terhadap plasma akan 
berimplikasi dengan tidak berkembangnya pihak 
plasma. Dasar dari pola kemitraan antara pihak inti 
dengan plasma seharusnya saling menguntungkan 
kedua belah pihak, tetapi pada kenyataannya hanya 
pihak inti saja yang usahanya berkembang menjadi 
lebih besar dengan mengorbankan pihak plasma. l

Diskusi dengan Perusahaan Inti Rakyat 
Peternakan
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Persaingan Usaha yang Sehat dalam Jasa 
Bongkar Muat

KPD Batam

KPD KPPU Batam berkoordinasi dengan 
Bagian Advokasi Sekretariat KPPU untuk 
melaksanakan kegiatan Forum Diskusi yang 

diselenggarakan pada tanggal 5 November 2009, 
bertempat di Hotel Grand Zury Pekanbaru Provinsi 
Riau dengan tema ”Persaingan Usaha Yang Sehat 
Dalam Jasa Bongkar Muat Menurut UU No. 5 Tahun 
1999”.  Acara dibuka oleh Ibu Tri Anggraeni selaku 
Komisioner, serta Bpk. Mokhamad Syuhadhak selaku 
Plt. Sekretaris Jenderal KPPU. Adapun narasumber 
pada kegiatan ini adalah Ibu Tri Anggraeni dan 
didampingi oleh Bpk. Ramli Simanjuntak selaku Kepala 
KPD Batam. Bertindak sebagai moderator adalah 
Bpk. Mokhamad Syuhadhak. Undangan yang hadir 
antara lain dari instansi Pemerintah Kota Pekanbaru, 
Akademisi, Pelaku usaha, Asosiasi, dan media massa 
baik cetak maupun elektronik. Kegiatan ini juga 
terkait dengan pelaksanaan kegiatan monitoring 

Perkembangan Perkara Persaingan Usaha

Monitoring Taksi Juanda

Sebagai kelanjutan dari proses monitoring taksi 
Juanda, telah dilakukan proses pemeriksaan 
perkara. Hal ini dilakukan karena adanya indikasi 

awal dugaan pelanggaran masuknya kompetitor dalam 
jasa taksi bandar udara Juanda. Dugaan penghambatan 
itu tetap berlanjut meskipun sebelum pemeriksaan 
ini telah dilaksanakan Public Hearing dengan pelaku 
usaha terkait. l

KPD KPPU Batam telah melaksanakan 
serangkaian tugas Penegakan Hukum, untuk 
Penanganan Pelaporan KPD KPPU Batam 

berkoordinasi dengan Bagian Penanganan Pelaporan 
dalam menangani laporan yang masuk. Sepanjang 
bulan Nopember 2009, KPD KPPU di Batam menerima 
1 (satu) laporan baru. Adapun laporan pelanggaran 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di wilayah 
kerja KPD Batam terdapat 19 (sembilan belas) laporan.

Selanjutnya, KPD KPPU Batam berkoordinasi 
dengan Bagian Penanganan Perkara dalam 
menangani 3 (tiga) perkara di wilayah kerja KPD 
KPPU Batam, yaitu Perkara Nomor: 11/KPPU-
L/2009 Tentang Dugaan Persekongkolan Tender 
Pekerjaan optimalisasi WTP (2x20) Liter per detik 
menjadi 100 Liter pada UPT AB Kecamatan Siak 
dan Optimalisasi Instalasi pengelolaan Air UPT AB 
Kecamatan Mempura Kegiatan dan Pemasangan Pipa 
Transmisi di Lingkungan DPU Kimpraswil Kabupaten 
Siak Propinsi Riau TA 2008, Perkara Nomor: 12/
KPPU-L/2009 Tentang Dugaan pelanggaran Pasal 
22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada 
Tender Pembangunan Pekerjaan Jaringan Air Bersih 
Kecamatan Singkep di Daik Lingga Kepulauan Riau, 
dan Perkara Nomor: 32/KKPU-L/2009 Tentang Jasa 
Asuransi Kecelakaan Bagi Penumpang/Wisatawan di 
Terminal Ferry Internasional Batam.

Terkait dengan monitoring putusan, KPD KPPU 
Batam terus berkoordinasi dengan Bagian Monitoring 
Putusan dan Litigasi. Hingga akhir November 2009 
terdapat 14 (empat belas) Putusan Perkara di wilayah 
kerja KPD KPPU Batam. Salah satunya adalah 
Putusan Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2009 Tentang 
Tender Jasa-jasa Kebersihan dan Pelayanan Dalam 
Gedung di Duri Damai (Paket I-No:5453-XK) dan 
Rumbai-Minas (Paket II-No.5454-XK) di Lingkungan 
PT Chevron Pacific Indonesia.

Sepanjang tahun 2009 KPD KPPU Batam telah 
menjalankan tugas dan fungsi Biro Penegakan 
Hukum Sekretariat KPPU yang terbagi atas 4 (empat) 
bagian, yaitu Bagian Penanganan Pelaporan, Bagian 
Pemberkasan dan Penanganan Perkara, Bagian 
Monitoring Putusan dan Litigasi, dan Bagian Notifikasi 
dan Penilaian Merger dan Akuisisi. Dalam hal 
penanganan laporan, sepanjang tahun 2009 KPD KPPU 
di Batam telah menerima laporan dugaan pelanggaran 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebanyak 29 
(dua puluh sembilan) laporan. Dalam hal perkara, KPD 

artian jangan sampai kolusi, korupsi merajarela yang 
berakibat pada adanya persaingan usaha yang tidak 
sehat terutama di  Malang Raya.

Selanjutnya Ibu Sukarmi selaku Komisioner KPPU 
menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum persaingan 
usaha, dilanjutkan dengan presentasi mengenai Tata 
Cara Penanganan Perkara yang dibawakan oleh Bapak 
Ahmad Junaidi selaku Kepala Biro Humas KPPU. l

pelaku usaha dalam jasa bongkar muat di pelabuhan 
umum di wilayah kerja KPD KPPU Batam dengan 
dilakukan serangkaian diskusi dan pertemuan untuk 
mendapatkan data dan fakta dengan masalah bongkar 
muat khususnya di Pekanbaru, Provinsi Riau. l
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KPD Makassar
Pelaksanaan Evaluasi Implementasi 
Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008 
Tentang Penataan Pasar Tradisional

Diskusi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan penanaman 
Modal Kota Makassar, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota 
Makassar, DPD Aprindo Sulawesi Selatan, dan Akademisi Fakultas 
Hukum serta Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.

Perkembangan industri ritel di Indonesia 
mengalami perkembangan yang pesat dari tahun 
ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 

hasil survey, diantaranya yang telah dilakukan oleh 
AC Nielsen pada Agustus 2004, memperlihatkan 
bahwa meski jumlah pasar tradisional di Indonesia 
mencapai 1,7 juta unit atau mengambil porsi 73 
persen dari keseluruhan pasar yang ada, namun 
laju pertumbuhan pasar modern yang terdiri 
dari hypermarket, supermarket, minimarket, 
dan departement store ternyata jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan pasar tradisional tersebut. 

Pesatnya perkembangan industri ritel ini pada 
akhirnya mendorong Pemerintah untuk mencoba 

Jumlah Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum
di Wilayah Kerja KPD KPPU Batam

Tahun 2009

29 Laporan Masuk 4 Putusan Perkara

6 Perkara

Monitoring dan Kajian di Wilayah KPD Batam
 No. Kegiatan

1. Monitoring Pelaku Usaha terkait dengan 
Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan di 
Wilayah Kerja KPD KPPU Batam

2. Monitoring Pelaku Usaha terkait Dugaan 
Praktek Monopoli dalam Tender 
Pembangunan Kawasan Ibukota Propinsi 
Kepulauan Riau di Pulau Dompak

3. Kajian Industri dan Perdagangan 
Daerah Sektor Ketenagalistrikan

4. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah 
Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan 
Free Trade Zone (FTZ)

KPPU di Batam telah memfasilitasi 6 (enam) perkara, 
sedangkan dalam hal Putusan Perkara terdapat 4 
(empat) putusan perkara. l

membatasi perkembangan ritel yang sudah merajalela 
tersebut melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.: 112 
Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. 

Kemudian dalam rangka memberikan petunjuk 
pelaksanaan Perpres No. : 112 Tahun 2007, 
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri 
Perdagangan (Permendag) No.: 53/M-DAG/
PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 
dan Toko Modern pada tanggal 12 Desember 2008.

Eksistensi kedua peraturan pemerintah tersebut 
di atas dalam tataran implementasi nampaknya perlu 
mendapat perhatian yang lebih serius dari Pemerintah 
mengingat sampai dengan saat ini masih muncul beberapa 
permasalahan yang berpotensi akan bersinggungan 
dengan persaingan usaha tidak sehat, diantaranya adalah: 
rivalitas Pasar Modern versus Pasar Tradisional, dan 
penetapan trading term yang memberatkan.

Menyikapi hal tersebut di atas, KPD Makassar pada 
tanggal 8 Juni s/d 31 Desember 2009 telah melakukan 
evaluasi pada tataran implementasi kedua kebijakan 
pemerintah sektor ritel tersebut dibawah arahan Ir. M. 
Nawir Messi, M.Sc. (Komisioner KPPU).

Pada bulan Oktober s/d Desember 2009 telah 
melakukan diskusi terbatas dengan para stakeholder 
yang terkait dengan pelaksanaan evaluasi implementasi 
kebijakan di sektor ritel, baik kalangan pemerintah 
daerah maupun akademisi.

Pada awal bulan Oktober 2009, KPD Makassar 
telah melakukan Diskusi Terbatas dengan Dinas 
Perindustrian Perdagangan dan penanaman Modal 
Kota Makassar, Dinas Tata Ruang dan Bangunan 
Kota Makassar, DPD Aprindo Sulawesi Selatan, dan 
Akademisi Fakultas Hukum serta Fakultas Ekonomi 
Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam diskusi yang dihadiri oleh Bpk. A. Mattentang, 
mewakili Dinas Perindustrian Perdagangan dan 
penanaman Modal Kota Makassar, Bpk. Deny 
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Workshop Hakim mengenai Hukum 
Persaingan Usaha dan Upaya Advokasi

Kajian Kebijakan Pembatasan Distribusi Kopra

Sekretariat KPPU tengah mempelajari Kebijakan 
yang dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Utara 
karena bersinggungan dengan Undang-Undang 

No. 5/1999. Untuk mendapatkan informasi dan 
data yang akurat maka Tim Kebijakan Persaingan 
didampingi KPD Makassar melaksanakan diskusi 
terbatas dengan Staf Ahli Bupati Halmahera Utara, 
di Kota Ternate. Kebijakan tersebut mengenai 
pembatasan distribusi komoditas kopra (daging 
kelapa yang dikeringkan) ke Kecamatan Tobelo 
oleh Masyarakat Kecamatan Galela, Galela Barat, 
Galela Selatan, Galela Utara. Dengan keluarnya Surat 
Keputusan Bupati No.: 314 Tahun 2006, petani 
Galela sangat dirugikan karena terdapat selisih yang 
cukup besar antara harga jual di Galela dengan 
Tobelo, karena bila petani Galela menjual kopranya di 
Tobelo, mereka masih akan mendapatkan keuntungan 
meskipun telah mengeluarkan biaya transportasi. l

KPD Makassar telah melaksanakan audiensi 
dengan beberapa pihak sebagai berikut:
• Mendampingi Prof. DR. Ir. Ahmad Ramadhan 

Siregar, M.S.  (Komisioner KPPU) untuk melakukan 
audiensi dengan Bpk. E. Renmaur, selaku Asisten I 
Bidang Pemerintahan Provinsi Papua, dan Bpk. S. 
Daerlan, selaku Kabag. Perencanaan Provinsi Papua.

• Mendampingi Prof. DR. Ir. Ahmad Ramadhan 
Siregar, M.S.  (Komisioner KPPU) untuk melakukan 
audiensi dengan Bpk. Lucky Ireew, selaku 
Pimpinan Redaksi Harian Cendrawasih Pos, 
dengan didampingi Bpk. Weny Firmansyah, selaku 
Redaktur Pelaksana Harian Cendrawasih Pos.

• Mendampingi Prof. DR. Ir. Ahmad Ramadhan 
Siregar, M.S.  (Komisioner KPPU) untuk melakukan 
audiensi dengan Bpk. Ketut Wija, selaku Asisten II 
Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi Bali. l

Audiensi dengan Stakeholder KPPU

Hidayat, mewakili Dinas Tata Ruang dan Bangunan 
Kota Makassar, Bpk. Rudy, mewakili DPP Aprindo, 
Bpk. Bambang, mewakili DPD Sulawesi Selatan, Bpk. 
M. Yunus Amar, selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Ibu 
Oki Syarbani, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin diperoleh informasi sebagai berikut:
1. Secara garis besar, Rancangan Peraturan Daerah 

Makassar tentang Perlindungan, Pemberdayaan 
Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern 
di Kota Makassar masih mengadopsi ketentuan-
ketentuan dari peraturan sebelumnya sehingga 
masih membutuhkan bahasan lebih lanjut.

2. Pemerintah Kota Makassar belum mempunyai visi 
yang jelas mengenai penataan pasar modern di Kota 
Makassar sehingga diperlukan hubungan kemitraan 
dengan para akademisi untuk memberikan 
kontribusi dalam pembahasan Rancangan Peraturan 
Daerah mengenai Penataan Pasar Modern. l

Pada akhir tahun 2009, Sekretariat KPPU dengan 
difasilitasi oleh KPD Makassar, tercatat telah 
melakukan 2 kali sosialisasi dengan bentuk 

seminar persaingan usaha terhadap stakeholder dan 
pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Tenggara dan 
Workshop Hakim di Provinsi Sulawesi Utara.

Workshop Hakim di Provinsi Sulawesi Utara, yang 
dilaksanakan pada 29 s/d 30 Oktober 2009, dibuka resmi 
oleh Perwakilan Pengadilan Tinggi Manado dan dihadiri 
oleh hakim-hakim dari seluruh Pengadilan Negeri di 
Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo.

Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini adalah 
sebagai berikut: Ibu Sukarmi, selaku Komisioner KPPU, 
Bpk. Syamsul Maarif, selaku Hakim Agung Mahkamah 
Agung Republik Indonesia,  Bpk. Bambang P. Adiwiyoto, 
selaku pakar ekonomi dan komisioner KPPU periode 
2000-2005, dan Bpk. Ahmad Junaedi, selaku Kepala 
Biro Hubungan Masyarakat, dengan didampingi oleh 
Bpk. Dendy Rakhmad Sutrisno sebagai moderator.

Seminar persaingan usaha di Provinsi Sulawesi 
Tenggara, yang dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 13 
November 2009, diikuti oleh lebih dari 85 peserta yang 
berasal dari perwakilan pemerintah, asosiasi pelaku 
usaha, akademisi, dan BUMN, dibuka secara resmi oleh 
Bpk. Ahmad Ramadhan Siregar, selaku Komisioner 
KPPU,  menggantikan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Dalam seminar itu, disamping membuka secara 
resmi kegiatan dimaksud, Bpk. Ahmad Ramadhan 
Siregar juga menyampaikan materi tentang 
Perkembangan Persaingan Usaha, yang kemudian 
dilanjutkan presentasi oleh Bpk. Ketut Puspa Adyana, 
selaku Karo. Administrasi Pembangunan Provinsi 
Sulawesi Tenggara, yang menyampaikan materi 
mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

Provinsi Kendari, dan diakhiri oleh Bpk. Dendy 
Rakhmad Sutrisno, selaku Kepala Kantor Perwakilan 
Daerah KPPU di Makassar, yang menyampaikan materi 
mengenai Persekongkolan Tender. 

Selain itu, selama proses penanganan pelaporan 
di KPPU c.q. KPD Makassar, tercatat ada 2 dinas 
teknis provinsi dan 1 badan daerah yang kurang 
kooperatif dalam mendukung tugas KPD Makassar 
dalam usahanya menegakkan UU No. 5/1999. 
Setelah dilakukan sosialisasi dan advokasi secara 
personal kepada pimpinan instansi terkait dengan 
tupoksi KPPU c.q. KPD Makassar, maka yang 
bersangkutan dapat memahami dan menyatakan 
akan selalu mendukung segala kegiatan yang 
berkaitan dengan penegakan UU No. 5/1999. l
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Kantor Perwakilan Daerah KPPU :

KPPU adalah komisi negara 
yang dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang No. 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat.


