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Jika Berbenah Diri, Tak Perlu 
Lagi Proteksi

LAPORAN UTAMA   4

Di tengah gelombang pasang pasar bebas, masih 
pantaskah kita bicara soal proteksi? Pertanyaan 
inilah yang sempat mengusik kami. Namun 

di luar dugaan, hampir semua narasumber yang 
diwawancarai Tim Redaksi Kompetisi menyatakan 
setuju atas penerapan sistem proteksi. Namun tentunya 
dengan catatan-catatan penting yang menyertai. 
Catatan-catatan inilah yang kami angkat sebagai 
Laporan Utama Majalah Kompetisi edisi akhir tahun.

Sebagai media yang mengusung informasi, gagasan 
dan ide-ide tentang persaingan usaha, mengangkat 
wacana proteksi membuat kami merasa “kikuk”. 
Bahkan salah satu narasumber menolak Majalah ini 
mengangkat isu proteksi. Namun bagi kami, proteksi 
tetaplah sebuah wacana yang dirindukan. Sebab tidak 
sedikit masyarakat dan kalangan pelaku usaha kecil 
menengah yang khawatir dengan adanya pasar bebas. 
Kepada siapa lagi mereka mencari perlindungan?

Jika Mengancam UKM, 
Kebijakan Proteksi Perlu 
Dilakukan

Proteksi Harus Diterapkan 
Secara Selektif

Produk Industri Lokal Harus 
Diproteksi

Proteksi Itu Menyehatkan

Proteksi Merupakan Konsep 
Dinamis

Mempertimbangkan Kembali 
Kebijakan Proteksi

Istilah proteksi agaknya tidak bisa lepas dari kontroversi. Tidak hanya di 
Indonesia tapi juga di negara-negara maju dan berkembang. Terlebih ketika 
arus globalisasi mulai dianggap sebagai ancaman bagi produk dan pasar 
dalam negeri, wacana akan kebijakan proteksi menjadi  sulit dihindari.

Prof. Dr. Hendrawan Supratikno, mantan Dekan 
termuda di Universitas Kristen Satya Wacana, yang kini 
duduk dalam jajaran Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (DPR-RI) mencatat banyaknya sentra-
sentra industri di daerah yang gulung tikar. Ia menyebutkan 
industri sepatu di Cibaduyut, industri rotan di Cirebon, dan 
industri genteng di Tegal yang kini hanya tinggal kenangan.

Bisa jadi sesungguhnya masih banyak keluhan mengenai 
ketidaksiapan kita menghadapi era perdagangan bebas. 
Namun dari diskusi dengan beberapa narasumber, agaknya 
kita masih punya harapan. Kami berharap pandangan dari 
Peter F. Gontha, Prof. Didik J. Rachbini, Prof. Hendrawan 
Supratikno, Andi Fahmi, Taufiq Gani, Hasjim ST dan 
beberapa Komisioner KPPU dapat membuka pemikiran 
pembaca mengenai konsep proteksi. Selamat membaca!

Pemimpin Redaksi

Prof. Didik J. Rachbini
(Guru Besar Ekonomi, Universitas Mercubuana 
- Jakarta)

Prof. Hendrawan Supratikno
(Anggota Komisi VI DPR-RI)

Peter F. Gontha
(Komite Ekonomi Nasional)

Taufik Gani
(Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan 
Indonesia - Jawa Timur)

Hasjim ST
(Ketua Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi 
Indonesia - Balikpapan)

DR. Andi Fahmi, SE, ME
(Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia)
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Proteksi untuk 
Kesejahteraan

KPPU:
tahun 2010 adalah 
Tahunnya Konsumen

Proteksi Ekonomi 
Nasional dalam Hukum 
dan Kebijakan Persaingan 
Usaha di Indonesia

Proteksi di Mata 
Internasional

KPPU Galang Kerjasama 
dengan Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama

Ir. Tadjuddin Noer Said

The ASEAN Experts Group On 
Competition (AEGC)
3rd Forum On The 
“Handbook on 
Competition Policy 
and Law in ASEAN for 
Business”

Demokrasi ekonomi menghendaki adanya 
jaminan atas kesempatan yang sama bagi 
setiap warga negara untuk berpartisipasi 
dalam kegiatan ekonomi melalui iklim 
persaingan usaha yang sehat sehingga tercipta 
efisiensi dan inovasi yang menyebabkan 
ekonomi pasar berjalan dalam kewajaran. 

Proteksionisme merupakan suatu kebijakan 
ekonomi dalam menghambat perdagangan antar 
negara melalui berbagai metode, khususnya 
tarif impor barang, pembatasan jumlah kuota, 
dan berbagai peraturan pemerintah lainnya 
yang ditetapkan untuk menghambat impor dan 
mencegah pelaku usaha asing dalam menguasai 
pasar dan perusahaan domestiknya. Kebijakan 
ini sangat berkaitan dengan anti-globalisasi 
dan bertentangan dengan perdagangan bebas 
(dimana hambatan perdagangan dan pergerakan 
modal diminimalisasi).
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LAPORAN UTAMA

Istilah proteksi agaknya tidak bisa lepas dari kontroversi. 
Tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara maju dan 
berkembang. Terlebih ketika arus globalisasi mulai dianggap 
sebagai ancaman bagi produk dan pasar dalam negeri, wacana 
akan kebijakan proteksi menjadi  sulit dihindari.

Mempertimbangkan Kembali
Kebijakan Proteksi

Pro dan kontra terhadap 
konsep proteksi memang 
memiliki logikanya masing-
masing. Mereka yang pro 
menilai bahwa negara harus 

melindungi rakyatnya dari berbagai 
ancaman termasuk ancaman produk-
produk asing. Biasanya kebijakan 
proteksi ini mencuat ketika negara 
tengah dilanda krisis, maka tidak 
aneh jika proteksi diidentikkan 
dengan intervensi atau campur 
tangan negara terhadap pasar.

Dalam konsep proteksi, negara 
versus pasar memang sulit dihindari. 
Pasar sangat sensitif atas semua 
langkah yang diambil negara. 
Mekanisme pasar bebas percaya 
bahwa semakin kecil peran negara 
akan semakin baik bagi pasar. Karena 
itu proteksi bagi pasar dianggap 
sebagai bentuk distorsi. Terlebih 

lagi ketika dunia sepakat bahwa 
perdagangan bebas sudah tidak bisa 
ditunda lagi, maka bentuk-bentuk 
proteksionisme menjadi ilegal.

Dan kini paradoks global menjadi 
sulit dihindari. Kebijakan proteksi 
yang dianggap ‘barang haram’ justru 
marak ketika banyak negara mulai 
mengadopsi liberalisasi perdagangan. 
Dalam pertemuan informal para 
pemimpin APEC pada akhir tahun 
2009 misalnya, isu proteksi dibahas 
secara khusus. Mereka khawatir 
munculnya fenomena proteksionisme 
yang bersifat global. Kekhawatiran 
semakin menjadi ketika dunia 
mengalami krisis ekonomi.

Dalam sidang G-7 di Roma, Italia, 
para pemimpin negara-negara maju 
kembali menyerukan agar krisis 
ekonomi yang tengah melanda tidak 
membuat mereka tergoda melakukan 

langkah proteksi. Bahkan dalam 
pertemuan G20 di Seoul, Kanselir 
Jerman Angela Merkel mengatakan 
bahwa sistem proteksi perdagangan 
akan menimbulkan ancaman terbesar 
bagi pemulihan ekonomi global.

Seruan Merkel memang jelas 
arahnya, karena ditujukan bukan 
untuk mereka tetapi untuk negara-
negara berkembang. Namun kenyataan 
yang terjadi sebaliknya. Menurut Wakil 
Menteri Perdagangan, Mahendra 
Siregar, dalam 3 -5 tahun mendatang 
negara-negara maju sudah tidak 
dapat diandalkan menjadi pendorong 
perekonomian global. Bahkan, 
terdapat kecenderungan bahwa mereka 
melakukan proteksi dan menerapkan 
kebijakan yang tidak rasional. Negara-
negara maju seperti tengah menerapkan 
standar ganda. Di luar mereka 
berteriak menentang proteksi, tetapi ke 
dalam mereka menerapkannya. Kini 
pertanyaannya bagaimana Indonesia? 
Apakah mengambil langkah proteksi 
atau sebaliknya?

Bukan Cek Kosong
Menanggapi wacana ini, Prof.

Dr.  Hendrawan Supratikno anggota 
Komisi VI DPR RI mengatakan bahwa 
dalam menghadapi kesepakatan 
perdagangan bebas, negara bukan 
saja pantas, tetapi harus menerapkan 
kebijakan proteksionisme terhadap 
proses industrialisasinya. Namun 
yang patut diingat, negara harus 
menerapkan kebijakan proteksi 
yang selektif. Sebab menurutnya 
negara maju juga mendorong 
proses industrialisasinya dengan 
menggunakan kebijakan protektif.

Tetapi Hendrawan mengingatkan, 
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bukan kebijakan proteksi ‘cek kosong’ 
yang dimaksud disini. Sebab kebijakan 
proteksi tanpa periodesasi dan tanpa 
tahapan hanya akan melahirkan 
pemburu-pemburu rente atau pelaku-
pelaku usaha manja. Hal inilah yang 
disebut dengan ‘kapitalisme semu’. 
Untuk itu sebaiknya proteksi menjadi 
bagian integral dari industrialisasi 
sebuah negara. Karena tidak ada negara 
kaya tanpa industrialisasi meskipun 
negara tersebut berbasis pertanian.    

Pendapat senada dikemukakan  
Prof. Dr. Didik J. Rachbini. Didik 
sepakat bahwa negara perlu 
memberikan proteksi, khususnya pada 
UKM dalam menghadapi perdagangan 
bebas. Sebab strategi ekonomi nasional 
yang dipraktekkan sekarang adalah 
ekonomi terbuka. Dimulai dari 
kerjasama antara negara ASEAN di 
mana hampir semua jenis barang dan 
jasa masuk dengan tarif 0% - 5%.

Rektor Universitas Mercu Buana 
ini menjelaskan dua jenis proteksi, 
yaitu proteksi tarif dan non tarif. 
Proteksi tarif adalah proteksi yang 
menggunakan instrumen fiskal dengan 
pajak dan lain-lain. Sedangkan  
proteksi non tarif adalah proteksi 
yang menggunakan persyaratan-
persyaratan bersifat teknis ataupun 
non teknis, salah satunya adalah 
menentukan jenis produk yang boleh 
masuk ke pasar. Didik mengakui 
proteksi adalah instrumen bermata 
dua. Yang pertama, diterapkan untuk 
menghambat perdagangan satu negara 
ke negara lain. Yang kedua, bertujuan 
untuk melindungi barang-barang 
produksi dalam negeri.

Jika perdagangan bebas dianggap 
membahayakan Usaha Kecil 

Menengah (UKM), Didik berpendapat 
pemerintah bisa memberi perlindungan 
melalui kebijakan proteksi non tarif.  
Caranya dengan menetapkan syarat 
teknis tertentu terhadap suatu produk 
tertentu. Sedangkan di tingkat teknis 
usaha, pemerintah dapat memberikan 
bantuan dalam bentuk transformasi 
teknologi, manajemen, kredit, pasar 
dan aspek pendukung lainnya.

Baik Hendrawan maupun Didik 
percaya bahwa proteksi adalah 
kebutuhan sebuah negara untuk 
menghadapi persaingan. Karena itu 
proteksi diberikan dengan tujuan 
memperkuat industri atau melindungi 
industri yang masih muda (infant 
industry). Proteksi selektif, istilah 
Hendrawan merupakan langkah 
tepat untuk membatasi dampak 
perdagangan bebas yang sudah 
ditandatangani Indonesia.

Kehati-hatian atas proteksi memang 
bukan tanpa alasan. Mochammad 
Chatib Basri dalam artikelnya di 
majalah Tempo beberapa tahun 
lalu pernah mengingatkan. Dalam 
tulisannya, Chatib mengingatkan 
bahwa kebijakan proteksi justru 
mendorong terjadinya monopoli. 
Sebaliknya pelaku usaha yang 
memiliki kekuatan monopoli bisa 
mempengaruhi keputusan pemerintah 
untuk menentukan proteksi yang akan 
diberikan. Jauh sebelum UU No.5 
Tahun 1999 diundangkan, praktek 
proteksi memang penuh dengan kolusi 
antara pengusaha dan penguasa. Tidak 
aneh muncul istilah “bayi berjenggot” 
yang menggambarkan tidak adanya 
batasan waktu dalam proteksi.

Istilah pemburu rente sangat 
populer kala itu. Peneliti dari Jepang 

LAPORAN UTAMA

Yoshihara Kunio mengistilahkan 
kapitalisme yang tengah tumbuh di 
Indonesia dan Asia Tenggara adalah 
erzast capitalism alias kapitalisme  
semu. Dalam bukunya yang sempat 
dibredel, Kunio mengajukan tesis 
bahwa di Indonesia dan negara Asia 
Tenggara tidak ada kapitalisme murni 
jika mengacu pada praktik yang lazim 
di negara-negara maju. Di Jepang 
misalnya, dia mengatakan para kapitalis 
di sana lebih mengandalkan inovasi 
dan kompetisi, dan dalam banyak 
hal merupakan pelaku modernisasi 
ekonomi.

Sementara praktik yang berlangsung 
di Indonesia dan negara Asia Tenggara 
lainnya adalah kapitalisme semu 
(ersatz capitalism). Para pengusaha 
besar (kapitalis) di Indonesia tidak 
mampu berdiri sendiri dan bersaing 
dengan kompetitornya tanpa bantuan 
pemerintah. Kebanyakan dari mereka, 
kata Kunio, adalah para pemburu rente 
(rent seekers) yang mencoba mencari 
keuntungan melalui jalinan koneksi 
dengan pemerintah. Mereka mencari 
peluang menerima rente dengan 
memanfaatkan proteksi, lisensi bisnis, 
atau monopoli kegiatan bisnis tertentu 
dari pemerintah.

Apakah kebijakan proteksi dulu 
dan sekarang bila diterapkan akan 
menciptakan kondisi yang sama? 
Bisa jadi tidak. Sebab zaman sudah 
berubah. Namun jika tidak hati-hati 
sejarah akan berulang. Tetapi apakah 
tepat di tengah gelombang pasar 
bebas, negara membiarkan rakyatnya 
terhempas? Ini juga bukan tindakan 
tepat.

Benahi Diri, Bukan Proteksi
Namun bagi Peter F. Gontha, 

anggota Komite Ekonomi Nasional 
(KEN), kebijakan proteksi tidak 
perlu diterapkan. Sebab Indonesia 
sudah menandatangani sejumlah 
kesepakatan perdagangan bebas, 
khususnya dalam semangat Asean 
Economic Community (AEC). 
Bahkan dengan digulirkannya 
Asean-China Free Trade Area 
(ACFTA) pemerintah sudah harus 
berbenah diri. Sederhananya ”sekali 
layar terkembang pantang surut in
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ke belakang”. Karena itu Peter 
mengatakan bahwa dirinya tidak 
setuju dengan proteksi. Lalu apa 
yang bisa kita lakukan untuk 
menghadapi situasi  yang dilematis 
ini? ”Singkirkan faktor penghambat, 
tingkatkan fasilitas dan berikan 
kepastian hukum dalam kegiatan 
usaha”, lanjut Peter.  Sebab jika 
kita bisa berbenah diri, seperti 
menghilangkan praktek pungutan 
liar (pungli), menjauhi aksi unjuk 
rasa, dan memperbaiki infrastruktur 
penunjang industrialisasi, bukan tak 
mungkin kebijakan proteksi sudah 
tidak diperlukan lagi. Dengan begitu 
Indonesia bisa melakukan efisiensi 
ekonomi serta lebih meningkatkan 
daya saing dengan negara lain.

Peter mencontohkan Singapura, 
mereka tidak menerapkan kebijakan 
proteksi terhadap perusahaan 
yang akan berinvestasi, tetapi 
pemerintah memberi fasilitas 
dalam bentuk pembangunan 
infrastruktur pelabuhan, lalulintas 
kereta api, serta pengadaan listrik 
yang memadai untuk menopang 
proses industrialisasi. Proteksi 
dengan cara demikian, menurutnya 
dapat meningkatkan daya saing 
perusahaan terutama di pasar luar 
negeri, sampai kemudian perusahaan 
tersebut menjadi besar dan mendapat 
untung. “Dari keuntungan besar 
perusahaan itulah pemerintah bisa 
menjadikan pendapatan pajak buat 
negara” ujarnya.

Sementara Taufik Gani, 

Ketua Asosiasi Meubel Indonesia 
(ASMINDO), Jawa Timur, 
punya pandangan lain. Ia setuju 
diterapkannya kebijakan proteksi 
dalam menghadapi perdagangan 
bebas. Terutama proteksi bagi 
industri  yang bahan bakunya berasal 
dari sumber daya alam, seperti kayu 
dan rotan. Tetapi aturannya jangan 
kebablasan. Ia mengakui kebijakan 
proteksi rotan sudah baik, namun 
ia meminta ada perubahan klausul. 
Contohnya klausul kebijakan 
larangan ekspor rotan setengah 
jadi  yang hanya boleh dilakukan 
oleh daerah penghasil rotan saja. 
“jika tidak diubah ini kan namanya 
monopoli, bisa mematikan daerah 
yang lain juga” imbuhnya.  

Proteksi Untuk Daya Saing
Jika proteksi selektif menjadi pilihan 

maka seperti yang diingatkan Taufik, 
aturannya tidak boleh kebablasan. 
Bahkan idealnya ia harus berada 
dalam koridor kebijakan industri 

nasional. Untuk itu menurut Nawir 
Messi, Komisioner KPPU, proteksi 
adalah domain pemerintah. Proteksi 
diterapkan untuk menciptakan 
ketahananan ekonomi nasional dan 
menumbuhkan basis ekonomi yang 
kuat, seperti yang dilakukan dalam 
program pemberdayaan terhadap 
pelaku usaha kecil dan menengah 
(UKM).

Nawir Messi memberi contoh 
kebijakan proteksi yang dianut oleh 
negara-negara Asia Timur (Jepang, 
Korea). Dalam konsep ini negara 
menciptakan persaingan antar 
pelaku usaha di tingkat domestik 
yang didukung oleh kebijakan 
berupa peningkatan infrastruktur, 
bantuan kredit, dan akses pasar 
domestik, sehingga tumbuh menjadi 
kelompok usaha yang kuat di 
tingkat domestik. Kebijakan ini 
akhirnya akan berimplikasi pada 
pertumbuhan ekonomi nasional.

Bagi Tadjuddin Noersaid, proteksi 
dapat pula diartikan sebagai sebuah 
model perencanaan industri nasional. 
Tujuannya adalah menciptakan 
kemandirian dan pengembangan 
ekonomi nasional. Tetapi kebijakan 
ini dilakukan melalui proses 
persaingan yang sehat, sehingga 
melahirkan pelaku usaha yang kuat.

Proteksi dengan demikian bukan 
cek kosong. Ada banyak syarat 
yang harus dipenuhi jika proteksi 
hendak diterapkan. Syaratnya apa? 
Menurut Tresna P. Soemardi, Ketua 
KPPU, negara harus melakukan 
pemberdayaan seluruh potensi ekonomi 
nasional. Langkah ini diambil guna 
menumbuhkan kreativitas dan 
memberdayakan pelaku usaha 
domestik. Diharapkan proteksi mampu 
meningkatkan produktifitas usaha.

Karena itu sebenarnya proteksi 
tidak perlu ditakutkan. Apalagi 
sampai diharamkan. Sebab proteksi 
bisa jadi alat untuk menciptakan 
kesejahteraan. Namun agar proteksi 
tidak disalahgunakan, kita juga harus 
membuat rambu-rambu agar tidak 
kebablasan. Jika proteksi seperti itu 
yang diterapkan, agaknya daya saing 
kita akan bisa diandalkan, semoga.

(Redaksi)

LAPORAN UTAMA

“... Agar proteksi tidak 
disalahgunakan, kita 
juga harus membuat 

rambu-rambu agar tidak 
kebablasan”.

Prof. Tresna P. Soemardi
Ketua KPPU
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LAPORAN UTAMA

mampu menjual produk dengan harga yang murah di 
pasaran namun tetap mendapatkan keuntungan.

Sementara itu, perusahaan baru biasanya belum 
memiliki teknologi produksi yang efisien. Tenaga kerja dan 
sistem manajemen yang mereka miliki juga masih kurang 
berpengalaman jika dibandingkan dengan perusahaan 
lama. Apabila perusahaan baru ini dipaksa untuk 
berkompetisi secara head-to-head dengan perusahaan lama 
yang sudah lebih dulu berkembang, maka perusahaan baru 
akan mengalami kerugian yang cukup besar dan mungkin 
saja kolaps dalam waktu yang singkat.

Proteksi terhadap perusahaan baru ini bisa 
dalam bentuk pengaturan tarif dan non-tarif. Setelah 
pengaturan ini membawa dampak positif dalam 
bentuk efisiensi bagi perusahaan, maka negara atau 
pemerintah dapat mengurangi kebijakan proteksinya 
secara bertahap. Oleh karena itu, kebijakan proteksi 
yang diterapkan oleh negara harus berdasarkan timeline, 
pilihan regulasi dan pengaturan, sistem kontrol dan 
sistem penilaian yang tepat. l

“Protection, then, allows an Infant Industry 
time to grow-up”

Teori Proteksi Industri Muda (Infant Industry)

Pengaruh FTA - Sentra Ekonomi Nasional Berguguran
“Proteksi Harus Diterapkan Secara Selektif”

Prof. Hendrawan Supratikno
(Anggota Komisi VI DPR-RI)

Dalam era persaingan bebas, 
kebijakan proteksi menjadi 
strategi yang dilakukan oleh 

negara-negara Industri maju untuk 
melindungi industri dalam negeri 
ketika menghadapi pelaku usaha 
luar negeri sehingga tidak menjadi 
pecundang di era globalisasi. Namun 
begitu, kebijakan proteksi harus 
dilakukan secara selektif supaya 
tidak melahirkan para pemburu 
rente atau pelaku-pelaku usaha yang 
manja. Berikut hasil wawancara Tim 
Redaksi Kompetisi bersama Prof. 
Hendrawan Supratikno, Anggota 
Komisi VI DPR-RI.  

Menurut Anda bagaimana penerap an 
kebijakan proteksi di negara-negara 
industri maju?

Menurut saya dalam mendorong 
proses industrialisasi tidak ada negara 
maju yang tidak melakukan kebijakan 
proteksi, mengingat dalam medan 
persaingan yang tidak adil seperti ini, 
harus ada kebijakan yang memberi 
kesempatan bagi pelaku industri 
secara periodik dimana kita harus 

belajar. Itulah sebabnya kebijakan 
proteksionisme secara selektif harus 
diterapkan. Supaya kita tidak menjadi 
pecundang di era globalisasi.

Bagaimana kebijakan proteksi yang 
harus diterapkan?

Kebijakan proteksi ini bukan ‘cek 

Alexander Hamilton, Menteri Keuangan pertama di 
Amerika Serikat memperkenalkan teori proteksi 
industri muda (infant industry) untuk pertama 

kalinya di dunia. Teori ini kemudian disempurnakan 
oleh Friedrich List, ekonom Jerman pada abad ke 19. 
Selama masa itu, negara-negara maju seperti Inggris, 
Amerika Serikat, dan Jerman menggunakan kebijakan-
kebijakan proteksi untuk memajukan sektor industrinya. 
Intervensi negara yang cukup besar melalui kebijakan 
industrial, perdagangan dan teknologi diterapkan di 
negara-negara maju tersebut sejak abad ke-19.

Teori proteksi industri muda mengizinkan 
perusahaan-perusahaan baru memperoleh kebijakan 
proteksi dari negara. Karena perusahaan baru ini tidak 
mampu langsung bersaing secara head-to-head dengan 
perusahaan yang sudah established terlebih dahulu. 
Perusahaan yang sudah established biasanya memiliki 
efisiensi yang jauh lebih besar, karena mereka sudah 
melalui tahapan improvement dan development. Mereka 



8 Edisi 25 n 2010

kosong’, tanpa periodesasi yang 
jelas yang hanya akan melahirkan 
pemburu-pemburu rente, pelaku-
pelaku usaha yang manja, atau 
disebut sebagai ‘kapitalisme semu’, 
meminjam istilah Yoshihara Kunio 
“kapitalisme ersatz”. Jadi sebaiknya 
proteksi ini menjadi bagian yang 
integral dalam industrialisasi sebuah 
negara, karena tidak ada negara 
kaya tanpa industrialisasi meskipun 
basisnya pertanian.

Sejauh mana pentingnya strategi 
proteksi di persaingan global?

Strategi proteksionisme cukup 
penting sebagai strategi nasional 
untuk menyelamatkan kepentingan 
ekonomi nasional agar tidak 
menjadi korban pertama dari arus 
globalisasi.

Selain proteksi hal apa yang harus 
menjadi perhatian serius pemerintah 
dalam persaingan global?

Saat ini bukan lagi bicara soal 
“kapitalisme versus sosialisme”, 
karena negara kapitalisme yang 
miskin juga ada dan negara 
sosialisme yang kaya juga ada, 
negara menjadi kaya bukan karena 
kapitalisme atau sosialisme tapi 
karena industrialisasi. Saat ini 
yang dinilai adalah kinerja, seperti 
dikatakan Den Xioping, “saya tidak 
perlu kucing hitam atau putih, yang 
penting bisa menangkap tikus”.

Bagaimana menurut Anda posisi 
Indo nesia dalam perjanjian 
internasional?

Dalam perjanjian-perjanjian inter-
nasional ini kita (Indonesia) terlalu 
terburu-buru untuk membuat perjanjian 
liberalisasi pasar, padahal kita tidak tahu 
konsekuensi dari liberalisasi pasar itu.

Apa konseksuensi dari perjanjian 
Internasional itu bagi kita?

Mencontoh Korea Selatan, ketika 
datang kesepakatan perdagangan 
bebas mereka melakukan studi 
yang amat rinci, apa keuntungan 
dan kerugian dari perjanjian 
liberalisasi pasar terhadap 
kesempatan kerja, pendapatan 

negara. Mereka melakukan kajian 
secara komprehensif, sebab industri 
yang tidak mempunyai kesiapan yang 
cukup akhirnya tergilas, itulah yang 
terjadi dengan sentra-sentra industri 
nasional kita.

Aspek-aspek apa yang kurang 
menjadi perhatian kita?

Kebijakan sosialisasi yang buruk, 
kurangnya fasilitas terhadap pelaku 
usaha. Hal ini menyebabkan satu 
persatu sentra-sentra industri kita 
berguguran seperti sentra industri 
Cibaduyut, industri logam di Tegal, 
Industri genteng di sejumlah daerah, 
Kebumen, Karangpilang dan lain-lain. 
Ini disebabkan mereka tidak difasilitasi 
secara memadai, sehingga dunia usaha 
di Indonesia secara umum mengidap 
tiga jenis penyakit; pertama, penyakit 
ekonomi biaya tinggi, kedua, penyakit 
ekonomi bernilai tambah rendah, dan 
ketiga penyakit ekonomi tergantung 
pada impor.

Kita sudah memasuki globalisasi, 
bagaimana menurut Anda?

Secara umum pemahaman kita 
tentang globalisasi adalah penerapan 
mekanisme pasar di seluruh dunia, 
globalisasi dalam pengertian ekonomi 
merupakan aplikasi penerapan 
mekanisme pasar di seluruh dunia.

Apa konsukensi yang harus dihadapi 
di era globalisasi?

Globalisasi mempunyai tiga 
konsekuensi bagi setiap negara di 
seluruh dunia. Pertama, berlakunya 
the law of one price (hukum satu 
harga), semua harga mestinya dimana-
mana sama, misalnya akan dijualnya 
BBM dengan harga subsidi dan harga 
pasar. Ketika kita membeli McDonald 
di Kairo, Chicago, Surabaya, itu 
harganya sama, bahkan puncaknya 
akan berlaku satu mata uang tunggal.

Kedua, global standard consump-
tion with local income, kita dipaksa 
mengkonsumsi produk berstandar global, 
tapi dengan local income (pendapatan 
lokal), misalnya minum kopi Starbuck, 
anak kecil menangis dihibur dengan 
boneka Barbie, tempat makan harus di 
Pizza Hut dan sebagainya.  

Puncak dari ini adalah ketika ketika 
kita berkunjung ke mal di seluruh 
dunia, kita tidak merasakan ini di 
negara lain, sebab ketika masuk mal di 
Prancis, Kuala Lumpur, Kelapa Gading 
semuanya sama, kita akan tersadarkan 
ketika pengunjung yang lain tidak 
berbahasa seperti bahasa kita.

Apa dampak globalisasi dalam 
persaingan antar negara?

Dampaknya negara yang menjadi 
pemenang akan terus menjadi 
pemenang, dan negara yang menjadi 
pecundang akan tetap menjadi 
pecundang. Ada efek yang luar biasa 
dari globalisasi, yang pada tingkat 
tertentu, negara bisa dikendalikan. 
Ada orang kaya yang dipajak tinggi 
untuk mengkompensasi bagi mereka 
yang miskin, tapi kalau di level dunia 
siapa yang ngurusin hal begitu, 
alhasil kita tidak bisa menciptakan 
keadilan distributif pada tingkat 
global. l

(AK/ABW/NSA)

LAPORAN UTAMA
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Jika Berbenah Diri,
Tak Perlu Lagi Proteksi

Meski bukan barang tabu, Peter F. Gontha 
menawarkan solusi lain. “Agaknya kita perlu 
membuat langkah bagaimana melindungi 

kepentingan nasional”, katanya saat ditanya tentang 
proteksi. “Tetapi bukan proteksi yang selama 
ini  kita kenal”, lanjutnya. Pria yang lebih dikenal 
sebagai penggiat musik jazz ketimbang pengusaha 
ini menambahkan bahwa kita tidak mungkin lagi 
mundur atau membatalkan dari sejumlah perjanjian 
akta perjanjian perdagangan bebas. Dengan 
dilaksanakannya ASEAN-China Free Trade Area 
(ACFTA) awal tahun 2010 lalu maka kita tidak 
mungkin lagi membuat proteksi dari barang-barang 
mereka. Bahkan di kawasan ini Indonesia harus 
membuka diri dalam pasar terbuka dengan Jepang, 
China, India dan negara-negara lainnya. Namun 
untuk bersaing dengan produk-produk mereka, kita 
belum terlambat”, tegas pria yang juga menjadi salah 
satu Komite Ekononi Nasional (KEN).

Kalau bukan proteksi, lalu apa? Kita harus 
berbenah diri di segala aspek, khususnya faktor-
faktor yang menghambat proses perdagangan dan 
industrialisasi di dalam negeri. Dengan langkah 
ini kita bisa melakukan efisiensi ekonomi dan bisa 
bersaing dengan negara lain. Langkah yang paling 
mendasar adalah penegakan dan adanya kepastian 
hukum, menghapus praktek pungutan liar (pungli), 
mengurangi aksi-aksi unjuk rasa dan demonstrasi 
serta pembangunan infrastruktur. Ketika perbaikan 
dan penataan di semua sektor dilakukan maka kita 
tidak perlu lagi mengambil jalan proteksi.

Peter mengambil contoh Singapura. Negara 
tetangga ini tidak menerapkan kebijakan proteksi, 
tetapi sebaliknya memberi fasilitas berupa pembuatan 
infrastruktur pelabuhan, lalu lintas kereta api, serta 
pengadaan listrik yang memadai bagi para investor. 
Langkah ini dilakukan dalam kerangka menopang 
proses industrialisasi. Kebijakan proteksi dengan 
model memberikan fasilitas dan sarana yang baik 
bagi pelaku usaha, akan mampu meningkatkan 
daya saing pelaku usaha dalam negeri di pasar. 
Dampak membesarnya bisnis mereka dan mampu 
melakukan ekspansi ke luar negeri akan mampu 

meningkatkan  pendapatan pajak buat negara. Dan 
penting dicatat, industri negara-negara Asia memberi 
kontribusi cukup besar dalam pertumbuhan 
perdagangan dunia, sebanyak 65 - 70 persen 
kegiatan industri tumbuh di Asia. Dari jumlah itu  
ASEAN mempunyai “kartu role” sedemikian rupa, 
melalui ASEAN plus (China dan India). Namun 
pertanyaannya dimana kita?

Faktor lain yang perlu dicatat, lanjut pria yang 
sempat mengeluarkan album duet dengan Iga 
Mawarni, adalah terkait mentalitas pemimpin. 
Di China bukan tidak ada praktik korupsi, tetapi 
pemimpin China berani dan tegas memberikan 
sanksi keras bagi pelaku korupsi. Seperti diucapkan 
Perdana Menteri China,  Zhu Rongji, “Berikan 
saya 100 peti mati, 99 akan saya kirim untuk para 
koruptor. Satu peti mati khusus buat saya sendiri 
jika kelak saya pun melakukan korupsi juga”. 
“Jika ini dilaksanakan, menurut saya tidak perlu 
proteksi”. 

Dan inilah kesempatan yang tepat dan paling 
baik bagi peran dan keberadaan KPPU. Sebab 
persaingan usaha yang sehat menjadi syarat utama 
meningkatnya daya saing di era pasar bebas ini”, 
katanya mengakhiri. l

(AK/RW/ABW)

Peter F. Gontha
(Komite Ekonomi Nasional)
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Posisi paling rentan dari dampak kesepakatan 
perdagangan bebas yang ditandatangani oleh negara-
negara terutama di Asia adalah pelaku ekonomi 

usaha kecil dan menengah (UKM), untuk itu perlu ada 
grand design strategy untuk melindungi mereka dalam 
memasuki era persaingan tersebut.

Prof. Didik J. Rachbini menambahkan, jika perdagangan 
bebas dianggap membahayakan keberadaan pelaku usaha 
UKM maka pemerintah perlu melakukan kebijakan 
proteksi dalam bentuk kebijakan proteksi non tarif.

Sebab menurut Guru Besar Ekonomi dari Universitas 
Mercubuana ini, dengan kesepakatan FTA khususnya untuk 
kawasan ASEAN, Indonesia sudah membuka pasar bagi 
produk-produk impor. Dengan demikian tidak ada lagi 
pelaku usaha yang bisa dilindungi dengan hanya 0-5 persen, 
atas dasar itulah kebijakan proteksi harus dilakukan.

Didik mengatakan strategi ekonomi nasional yang 
dipraktekkan sekarang adalah ekonomi terbuka, dimulai 
dari kerja sama antara negara ASEAN dimana hampir 
keseluruhan item barang dan jasa dibuka dengan tarif 0-5 
persen saja. Inipun akan terus dibuka sampai pada level nol 
persen. Kesepakatan ini akan berlaku pula untuk kawasan 

Jika Mengancam UKM, Kebijakan Proteksi 
Perlu Dilakukan

Prof. Didik J. Rachbini
(Guru Besar Ekonomi, Universitas Mercubuana - Jakarta)

LAPORAN UTAMA

lain. Jadi strategi proteksi nasional tampaknya tidak ada. 
“Yang ada adalah strategi tidak memproteksi”, sambungnya.

Bentuk proteksi sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu 
jenis proteksi tarif dan jenis proteksi non tarif. Proteksi 
tarif menggunakan instrumen fiskal dengan pajak dan 
lain-lain, sedangkan proteksi non tarif dilakukan dengan 
mengajukan persyaratan-persyaratan yang bersifat teknis 
ataupun non teknis seperti pengaturan mengenai boleh 
tidaknya suatu jenis produk memasuki pasar.

Proteksi sendiri merupakan instrumen tarif bermata 
dua, dimana proteksi bisa dilakukan dengan tujuan 
memperlancar perdagangan suatu negara ke negara lain, 
atau proteksi bisa dilakukan untuk melindungi barang-
barang tertentu di dalam negeri maupun di masyarakat.

Kebijakan proteksi seharusnya bisa dilakukan 
terhadap produsen-produsen atau masyarakat, terutama 
para petani atau para pedagang informal seperti sentra-
sentra pengrajin yang berada di daerah-daerah, dirinya 
menyayangkan jika pemerintah tidak mempunyai strategi 
besar untuk melindungi masyarakat dalam menghadapi 
model perdagangan bebas. l

(ABW)

Kebijakan proteksi merupakan 
konsep dinamis karena 
proteksi tidak dapat dilakukan 

selamanya. Pada akhirnya kita harus 
membuka pasar dan berkompetisi 
di dalamnya. Namun untuk sampai 
kepada kondisi tersebut, ada 
beberapa tahapan yang menjadi 
prasyarat. Kebijakan proteksi adalah 
proses pendewasaan dalam meniti 
tahapan-tahapan tersebut. Tanpa 
ada proses pendewasaan tersebut, 
era perdagangan bebas hanya akan 
menjadi arena pembangkrutan 
pelaku usaha nasional. Demikian 
ungkap Andi Fahmi, Dosen Fakultas 

Dr. Andi Fahmi, SE, ME
(Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia)

Proteksi Merupakan Konsep 
Dinamis

network monopoly.
Proteksi pada dasarnya 

membutuhkan kebijakan yang 
terintegrasi dari seluruh aspek 
yang mempengaruhi daya saing 
pelaku usaha nasional. Misalnya 
aspek logistik dan infrastruktur 
untuk mengurangi ekonomi biaya 
tinggi, pembenahan biaya tenaga 
kerja, insentif untuk investasi dan 
R&D, penyediaan listrik dan gas 
yang mencukupi, dan aspek-aspek 
lain yang membutuhkan sinergi 
antar pemangku kepentingan. Jadi 
kebijakan proteksi tidak semata-
mata meningkatkan hambatan 
masuk. “Agar kebijakan proteksi 
dapat mendewasakan pelaku usaha 
nasional maka beberapa prinsip 
harus ditekankan seperti batas 
waktu proteksi, fairness dan netral, 
transparansi”, pungkas Andi. l

(RW)

Ekonomi Universitas Indonesia.
Posisi tiap sektor perekonomian 

dalam tahapan tersebut akan 
berbeda-beda. Sehingga kebijakan 
proteksi nasional tidak bisa 
disamaratakan untuk seluruh sektor. 
Bentuk kebijakan proteksi haruslah 
mengandung tahapan dan timeframe 
yang jelas. Kebijakan proteksi pada 
dasarnya menggeser pendulum dari 
free market ke arah regulated market. 
Bentuk yang diambil dapat berupa 
entry regulation dan atau price 
regulation. Kriteria penentuan sektor 
yang diproteksi juga harus jelas seperti 
infant industry, national interests, dan 
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Produk Industri Lokal 
Harus Diproteksi

Proteksi itu penting untuk melindungi produk-
produk industri lokal, khususnya produk dengan 
bahan baku alam. Demikian disampaikan Ketua 

Asosiasi Meubel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) 
Jawa Timur. “Namun tidak semua diproteksi, sebab 
tidak semua raw material yang kita punya bisa 
digunakan”, tambahnya saat dihubungi Kompetisi 
lewat sambungan telepon. Taufik mencontohkan 
industri rotan. Tidak semua jenis rotan yang ada di 
Indonesia digunakan untuk industri meubel. 

Dari 550 jenis rotan, yang digunakan hanya 
sekitar 50 jenis. Sisanya terbuang sia-sia. Disinilah 
proteksi bahan baku harus bersifat selektif. Yang 
tidak digunakan ini boleh dijual ke luar (diekspor). 
Sayang dalam industri rotan pemerintah membuat 
aturan proteksi semua, meski tidak digunakan. 
Akibatnya daerah-daerah yang pernah menjadi sentra 
setengah jadi rotan, hancur. Sebut saja di Sulawesi 
dan Jawa Timur.

Taufiq Gani
(Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia - Jawa Timur)

Taufiq mengakui kebijakan proteksi terhadap 
rotan sudah baik. Sebab dengan cara ini kita memiliki 
nilai tambah. Namun agaknya kebijakan tentang 
rotan  perlu ditinjau kembali. Salah satu klausul yang 
perlu dihapus adalah bahwa ekspor rotan setengah 
jadi hanya boleh dilakukan oleh daerah penghasil 
rotan saja.Klausul ini menurutnya bisa mematikan 
industri rotan di daerah lain. Dan menurutnya klausul 
ini sudah mendorong ke monopoli. 

Taufik berharap KPPU ikut mencermati kebijakan 
yang bisa mematikan sentra-sentra industri, 
khususnya rotan. “Kami meminta KPPU bisa ikut 
mendampingi setiap produk Undang-undang  atau 
peraturan yang dibuat di tingkat kota maupun 
kabupaten (Perda). Hal ini dilakukan agar produk 
hukum khususnya yang berkait dengan kegiatan 
usaha tidak saling tumpang tindih” katanya menutup 
pembicaraan. l

(ABW)

Proteksi dalam banyak hal 
sebenarnya menyehatkan. 
Sebab tanpa proteksi semua 

menjadi anarki. Terlebih lagi dalam 
persaingan usaha, perlindungan 
tetap dibutuhkan. Untuk siapa, 
kapan dan bagaimana itu yang 
menjadi soal.  

Contohnya pada industri jasa 
konstruksi, khususnya di kota 
Balikpapan, proteksi bahkan 
menjadi keharusan. Pada proyek-
proyek yang nilainya Rp 50 milyar 
hingga di bawahnya dikerjakan 
oleh perusahaan jasa konstruksi 
BUMN. Dan hampir pasti kalau 
BUMN ikut tender maka mereka 
yang menjadi pemenangnya. 

Akibatnya banyak perusahaan-
perusahaan kecil dari daerah gigit 
jari.

Dalam persiapan pelaksanaan 
Pekan Olahraga Nasional (PON) 
ke XVII di Balikpapan tahun 2008 
misalnya, hampir semua proyek-
proyek tersebut dikerjakan oleh 
BUMN. Sementara perusahan-
perusahaan daerah hanya bisa 
duduk sebagai penonton. ”Kami 
ditinggal ketika roda pembangunan 
kota kami bergerak. Kami akui 
mereka punya segalanya; modal 
besar, tenaga ahli, peralatan 
dan imej. Namun bukan berarti 
kami tidak layak mendapatkan 
pekerjaaan. Jika ini terus 

berlangsung lama-lama pengusaha-
pengusaha daerah  akan punah”, 
keluh Hasjim.

Untuk itu proteksi yang saya 
maksud adalah meletakkan 
persaingan di tingkat yang sama 
(level playing field). Jangan gajah 
diadu dengan semut. Jadi kalau 
nilai proyek Rp 50 milyar misalnya 
silahkan itu untuk kelas BUMN. 
Tetapi jika menengah ke bawah, 
BUMN dilarang ikut. Dengan 
demikian pengusaha daerah 
juga bisa ikut menikmati kue 
pembangunan di daerahnya.

Karena itu pemerintah atau 
KPPU ikut turun tangan agar 
bisa melarang BUMN ikut 
tender proyek-proyek yang kecil 
di daerah. ”Dan sudah saatnya 
BUMN bidang konstruksi tidak 
hanya jago kandang tetapi berani 
bersaing juga di luar negeri”, 
tantang Hasjim. l

(AK)

Hasjim ST
(Ketua Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi 
Indonesia - Balikpapan)

Proteksi itu Menyehatkan

LAPORAN UTAMA
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Proteksi untuk Kesejahteraan

“.. Untuk membentuk 
Pemerintahan Negara Indonesia 
yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, 
dan keadilan sosial..”

Konsep atau istilah perlindungan 
(protection) pada dasarnya 
adalah perintah konstitusional 

dari lahirnya Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). Merujuk 

pada sejarah, konsepsi proteksi 
menjadi salah satu dari argumen 
Prof. Soepomo tentang konsep negara 
integralistik, yaitu melindungi bagi 
segenap bangsa Indonesia.

Dalam salah satu argumen yang 
disampaikannya pada 31 Mei 1945 
dalam rapat Badan Penyidik untuk 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(BPPKI) di gedung Chuo Sang-
in, Soepomo mengatakan bahwa 
negara tidak boleh berpihak pada 
kelompok terkuat dan menindas 
kelompok yang lemah dan 
minoritas. Negara harus melindungi 
semua warganya. Dilihat dari dasar 
ini kebijakan proteksi idealnya 
dilakukan semata-mata untuk 
kepentingan rakyat dari berbagai 
bentuk ancaman, termasuk ancaman 
ekonomi. 

Istilah ancaman ekonomi 
(economic threat) mulai populer 
seiring dengan berakhirnya era 

Perang Dingin (Cold War) 
dan menguatnya gelombang 
demokratisasi, globalisasi dan 
pasar bebas. Sebelumnya istilah 
melindungi lebih mengacu 
pada konsep pertahanan dan 

keamanan (security). Upaya 
melindungi negara dari  

ancaman dari luar 
dan dalam negeri 

(territory threat) 

melahirkan kekuatan militer 
yang luar biasa. Namun berbeda 
dengan pendekatan militer, negara 
seperti kehilangan konsep ketika 
melindungi rakyatnya dari ancaman 
ekonomi. 

Di sinilah konsep sebenarnya 
isu proteksi menjadi relevan untuk 
kembali diangkat kepermukaan. 
Sebab meski pernah melahirkan 
beban ekonomi biaya tinggi dan 
melahirkan pemburu rente (rent 
seeker), proteksi memang bak pisau 
bermata dua. Di era pasar bebas, 
proteksi seperti sebuah keharusan. 
Proteksi untuk kesejahteraan. 
Namun bagaimana kebijakan itu 
diterapkan?

Ancaman Kemiskinan
Sebagai negara dengan 

pertumbuhan ekonomi tertinggi 
setelah China dan India, Indonesia  
belum bebas dari ancaman 
kemiskinan. Bahkan angka 
kemiskinan dan pengangguran terus 
bertambah. Kesenjangan kaya-
miskin sangat lebar. Jika pendapatan 
diukur dengan 1 dolar AS perhari 
maka jumlah orang miskin akan 
semakin besar. Meski secara statistik 
di tahun 1990 mengalami perbaikan, 
tetapi, sekitar 20,6 persen penduduk 

pendapatannya 
di atas 1 dollar 

AS per hari. 

Ir. Tadjuddin Noer Said *)
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Tahun 2010, dari hasil sensus 
penduduk, menurut analis 
Kampanye dan Advokasi MDGs 
PBB di Indonesia, Wilson TP 
Siahaan, angka itu menjadi sekitar 
13,33 persen jumlah penduduk, 
atau ada 31,02 juta penduduk 
miskin. (BPS, Maret 2010, sumber 
Kompas, 20 September 2010). 
Demikian rentannya ekonomi 
masyarakat miskin, membuat harga 
obat (sekedar obat flu) menjadi 
sangat sensitif.  Karena itu obat 
akan mengurangi jatah kebutuhan 
makannya sehari-hari. 

Di lihat dari arus deras 
perdagangan bebas, sebenarnya 
kemiskinan dan pengangguran 
merupakan  ancaman. Bahkan 
sejak berakhirnya Perang Dingin 
perang lebih banyak  terjadi bukan 
karena invasi melainkan konflik 
di dalam negeri. Konflik yang 
disebabkan oleh agama, ekonomi 
dan etnis menjadi pemicu terjadinya 
perang di dalam negeri. Karena 
itu tugas negara seperti amanah 
UUD 1945 adalah bagaimana 
melalui kesejahteraan rakyat akan 
menciptakan perdamaian dunia. 
Ini pula yang perlu dijadikan dasar 
mengapa ada proteksi. Jika dalam 
perang antar negara, Indonesia ikut 
aktif menjaga perdamaian dengan 
pengiriman secara berkala pasukan 
perdamaian, mengapa tidak dibuat 
pasukan khusus untuk peningkatan 
ekonomio agar tidak ada perang. 
Sebab potensi konflik ekonomi 
di dalam negeri membutukan 

kebijakan yang lebih strategis dan 
antisipasif. 

Proteksi Pasal 33
Kebijakan proteksi dengan 

demikian harus berangkat 
dari tujuan untuk melindungi 
kepentingan ekonomi nasional. 
Mengingat era perdagangan bebas 
sudah disepakati maka kebijakan 
proteksi harus selektif dan didukung 
oleh pemberdayaan masyarakat. 

kekeluargaan. Pengertiannya 
bukan keluarga, tapi kekeluargaan. 
Ekonomi kekeluargaan dapat 
melahirkan budaya persaingan 
dengan menghasilkan “win-win”. 
Dalam pengertian gotong royong, 
ekonomi kekeluargaan bisa 
mengakomodasi persaingan. 

Berkait dengan kepemilikan dan 
penguasaan aset negara, pasal 33 
UU pasal 2 mengatakan “Cabang-
cabang produksi yang penting bagi 
negara dan yang menguasai hajat 
hidup orang banyak dikuasai oleh 
negara”. Sedangkan pada pasal 
3 berbunyi “Bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat”. Perubahan 
pasal yang menyatakan seluruhnya 
dikuasai oleh negara tidak ada 
kalimat untuk kesejahteraan rakyat. 
Lalu apa pengertian penguasaan 
dalam konteks ini? Menurut saya 
dikuasai artinya dimiliki, tapi tidak 
untuk kepentingan orang-perorang. 
Sedangkan pengertian pemanfaatan 
seluruh rakyat itu ada dua arti, 
pertama, keterlibatan masyarakat 
terhadap pengelolaan alam, kedua, 
rakyat itu menjadi vendors, sehingga 
masyarakat benar-benar dilibatkan 
secara aktif, berperan sebagai 
pelaku dalam kegiatan produksi dan 
proses pembangunan. l

*) Komisioner KPPU-RI

Belajar dari program pengentasan 
kemiskinan ala peraih Nobel 
Mohammad Yunus dari Bangladesh,  
maka kebijakan negara juga harus 
integral dan sinergis. Sebab dalam 
dimensi yang lebih luas langkah 
Yunus bisa dianggap sebagai bentuk 
proteksi  yang sebenarnya juga 
bisa dilakukan oleh negara. Yunus 
memberi akses bagi masyarakat 
miskin untuk mendapatkan sumber 
modal dan pengetahuan ekonomi ril.

Kebijaka proteksi juga tidak  
boleh bertentangan dengan 
konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 
mengatakan bentuk perekonomian 
nasional adalah ekonomi 

“Dalam pengertian 
gotong royong, 

ekonomi kekeluargaan 
bisa mengakomodasi 

persaingan”.
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Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha Republik Indonesia 
(KPPU-RI) bekerja sama 

dengan ASEAN Secretariat 
dan InWent menyelenggarakan 
The ASEAN Experts Group 
on Competition (AEGC) – 3rd 
Forum on the “Handbook on 
Competition Policy and Law in 
ASEAN for Business” pada hari 
Senin, 8 November 2010 di Hotel 
Mandarin Oriental, Jakarta. Tujuan 
diselenggarakannya kegiatan 
tersebut adalah untuk melaksanakan 
sharing knowledge terkait dengan 
Handbook on Competition Policy 
and Law yang ada di ASEAN.

ASEAN Experts Group On 
Competition (AEGC) adalah 
wadah atau organisasi formal 

yang terbentuk pada tahun 2007 
dan terdiri atas focal point dari 
berbagai lembaga atau badan yang 
memiliki kewenangan hukum dan 
kebijakan persaingan di ASEAN 
Member State (AMS). Sebagai 
upaya untuk mengimplementasikan 
ASEAN Economic Community 
(AEC) Blueprint yang terdiri 
atas 4 (empat) pilar; (i) Single 
Market and Production Base (ii) 
Competitive Economic Region 
(iii) Equitable Economic Region 
dan (iv) Integration with the 
Global Economy. AEGC telah 
menyusun supporting tool berupa 
buku pedoman regional ( Regional 
Guideline on Competition Policy 
in ASEAN) dan buku pegangan 
(Handbook on Competition Policy 

The ASEAN Experts Group On Competition (AEGC)
3rd Forum On The “Handbook on Competition 

Policy and Law in ASEAN for Business”
and Law in ASEAN for Business).

Tujuan penyusunan handbook 
ini sendiri adalah untuk 
mendeskripsikan substansi dan 
prosedur penegakan Hukum 
Persaingan Usaha yang diterapkan 
di negara-negara ASEAN dalam 
bahasa yang mudah dipahami, guna 
mendukung praktek bisnis regional 
dan transnasional di wilayah 
ASEAN. Handbook tersebut dibuat 
bukan sebagai pedoman yang 
komprehensif mengenai penerapan 
Hukum Persaingan Usaha, tetapi 
lebih kepada sarana dokumentasi 
Hukum Persaingan Usaha yang 
berlaku di negara-negara ASEAN. 
Fokus utama handbook adalah 
untuk memberikan informasi 
kepada komunitas pelaku usaha 
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dan investor mengenai penerapan 
Hukum Persaingan Usaha di negara-
negara ASEAN.

Dalam rangka penyebarluasan 
informasi inilah, diselenggarakan 
kegiatan The ASEAN Experts 
Group on Competition (AEGC) 
– 3rd Forum on the “Handbook 
on Competition Policy and Law 
in ASEAN for Business”. Edukasi 
mengenai handbook persaingan 
usaha yang dilakukan KPPU dengan 
ASEAN ini diselenggarakan dalam 
upaya menciptakan pola pikir dan 
penilaian komprehensif mengenai 
esensi dasar dari persaingan usaha 

baik secara nasional maupun 
regional. Karena dengan munculnya 
mindset dan awareness dari para 
pelaku usaha maupun instansi 
terkait, maka akan tercipta suatu 
iklim persaingan yang sehat dalam 
industri bisnis domestik maupun 
internasional.

Kegiatan ini sendiri diikuti oleh 
berbagai kalangan seperti instansi 
pemerintah, pelaku usaha, instansi 
perbankan, asosiasi KADIN, 
akademisi, Lembaga Internasional, 
maupun dari internal KPPU 
sendiri. Instansi Pemerintah yang 
hadir dalam forum tersebut seperi 
dari Kementerian Perindustrian, 
Kementerian Hukum dan HAM, 
Kementerian Perdagangan, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), 
Kementerian Pekerjaan Umum, 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 
barang dan jasa Pemerintah 
(LKPP).Perwakilan para pelaku 
usaha seperti dari PT Pelindo II, 
PT Bayer Indonesia, PT Nindya 
Karya, PT Pengerukan Indonesia, 
PT Telkom, PT PLN, dll. Kemudian 
dari instansi perbankan yang 
hadir dari Bank Rakyat Indonesia 
(BRI), Bank Indonesia (BI), Bank 
Negara Indonesia (BNI), dll. 
Sedangkan dari pihak asosiasi 
KADIN terdiri dari KADIN DKI 
Jakarta, Gabungan Perusahaan 
Konstruksi Nasional Indonesia 
(GAPEKSINDO), Asosiasi Produsen 

Tepung Terigu Indonesia, Asosiasi 
Produsen Pupuk Indonesia (APPI), 
Asosiasi Semen Indonesia (ASI), 
Asosiasi Pengusaha Pengadaan 
Barang dan Jasa Indonesia, dll. 
Dari akademisi hadir perwakilan 
dari Universitas Airlangga, 
Universitas Brawijaya, Universitas 
Indonesia. Sedangkan dari Lembaga 
Internasional turut hadir juga 
perwakilan dari USAid, AUSAid, 
InWent, ASEAN Competition 
Institute (ACI), Friedrich Naumang 
Stiftung (FNS). Adapun pembicara 
dalam kegiatan tersebut adalah 
Trinh Anh Tuan selaku Head of 
International Cooperation Board, 
Viet Nam Competition Authority 
(VCA), representing Chair of 
WG on Developing Handbook, 
Alessandra Fratini selaku Expert 
dari FratiniVergano, Mohammad 
Reza selaku Kepala Biro Investigasi 
KPPU.

Diharapkan kegiatan tersebut 
dapat memberikan sumbangan 
dan referensi keilmuan bagi insan 
penegak hukum persaingan di 
Indonesia dan bagi regulator. 
Dimana dengan adanya 
pengembangan keilmuan dalam 
bidang analisis persaingan usaha 
dan beberapa hambatannya, 
seperti penyalahgunaan posisi 
dominan, integrasi vertikal ataupun 
kartel dalam sistem perdagangan, 
maka akan memberikan stimulus 
positif dalam penegakan hukum 
persaingan sehat bagi terciptanya 
perekonomian yang sehat, kuat 
dan mandiri. Hal-hal tersebut 
merupakan salah satu kunci dalam 
upaya menegakkan kemakmuran 
masyarakat Indonesia secara 
menyeluruh. l

(RW)
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Ungkapan ”orang miskin 
dilarang sakit” agaknya sudah 
menjadi kenyataan. Mengapa? 

Karena saat ini harga obat semakin 
melambung tinggi. Jika mereka yang 
berkantong tebal tidak ada masalah, 
bagaimana dengan mereka yang 
‘miskin’? hampir pasti dari setiap 
butir yang dibeli akan menaikkan 
tingkat kemiskinannya. Realita 
itulah yang ada di sekitar kita. 
Masyarakat ekonomi menengah ke 
bawah terbebani dengan harga obat 
yang mahal. Padahal, mayoritas 
masyarakat Indonesia masuk 
dalam kategori konsumen yang 
sensitif terhadap harga obat.

Beralih ke sektor lain, 
masyarakat kembali 
berhadapan dengan 
kenyataan pahit. Tingginya 
harga minyak goreng 
membuat tingkat 
kesejahteraan konsumen 
menurun. Para penjual 
gorengan bingung berapa 
rupiah dagangannya akan 
dijual karena tingginya harga 
minyak goreng. Masyarakat 
mau tidak mau menerima 
harga yang tidak wajar sehingga 
excessive price yang ditetapkan pelaku 
usaha mengakibatkan kerugian bagi 
masyarakat. Excessive price juga 
dirasakan oleh konsumen pengguna 
jasa penerbangan. Dalam harga tiket 
pesawat, terdapat komponen biaya 
fuel surcharge. Komponen biaya 
fuel surcharge disalahgunakan dan 
dijadikan maskapai sebagai komponen 
untuk mendapatkan keuntungan. 
Harga yang naik secara tidak wajar ini 

menjadi perhatian KPPU.
Harga yang tidak wajar dapat 

terbentuk karena adanya market 
power. Oleh karena itu, KPPU 
memprioritaskan pengawasan 
terhadap pasar yang terkonsentrasi 
tinggi. Konsentrasi pasar yang tinggi 
seringkali menghasilkan market 
power yang berpotensi mendorong 
praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat. Prioritas 
pengawasan KPPU dilakukan pada 
pasar komoditas strategis karena 
komoditas strategis mempengaruhi 
hajat hidup orang banyak. 
Tingginya harga kebutuhan strategis 
akan berpengaruh pada peningkatan 

biaya kebutuhan lainnya.
Tahun 2010, KPPU telah 

menangani 41 perkara persaingan 
usaha. Tiga diantaranya adalah 
perkara besar karena bersentuhan 
dengan hajat hidup orang banyak. 
Harga obat, minyak goreng dan tarif 
transportasi mendapat perhatian 
lebih di tahun 2010. Pasalnya, ketiga 
harga kebutuhan strategis itu kian 
naik secara tidak wajar.

Kasus pertama, pada industri 
farmasi. Berdasarkan hasil kajian 
dan investigasi KPPU, ditemukan 

pelanggaran yang dilakukan 
oleh kelompok usaha Pfizer 

dan PT. Dexa Medica. 
Mereka telah melakukan 
penetapan harga obat Anti 
Hipertensi dengan zat aktif 
amlodipine besylate. Hal 
itu dilakukan dengan 
cara mengatur produksi 
dan pemasaran secara 
bersama-sama. Persaingan 
semu tersebut merugikan 
konsumen, karena harga 
yang terbentuk bukan 
harga yang wajar. Selain 
itu, mereka melakukan 

penyalahgunaan posisi 
dominan untuk mempengaruhi 

preferensi dokter dalam 
memberikan resep obat Norvask.

Hasil monitoring dan pengakuan 
para saksi, perusahaan farmasi sulit 
bersaing. Mereka bersaing melalui 
pendekatan terhadap dokter melalui 
fasilitas sponsorship dan berbagai 
success fee. Upaya itu dilakukan 
agar para dokter meresepkan obat-
obat dari produk mereka. Tingginya 

KPPU:
Tahun 2010 adalah Tahunnya 

Konsumen
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biaya promosi dan sponsorship 
berdampak pada tingginya harga 
obat. Hal senada juga diakui oleh 
Ketua Umum IDI (Ikatan Dokter 
Indonesia) Dr. Prijo Sidipratomo, 
Sp.Rad dalam pertemuannya dengan 
KPPU. Beliau mengatakan bahwa 
harga obat di Indonesia lebih tinggi 
dibanding negara lain.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, 
KPPU memutus bersalah terhadap 
perusahaan farmasi kelompok usaha 
Pfizer dan PT. Dexa Medica. KPPU 
mengenakan hukuman denda total 
Rp 145 miliar kepada mereka. 
Selain itu, KPPU menyampaikan 
rekomendasi kepada pemerintah. 
Dalam rekomendasinya, pemerintah 
diminta memberlakukan regulasi 
yang mengatur harga batas atas 
obat generik bermerk (branded 
generic). Harga batas atas yang 
ditentukan maksimal tiga kali dari 
rata-rata harga obat generik dalam 
kelas terapi berdasarkan zat aktif 
yang sama. Pemerintah juga diminta 
membatasi kegiatan promosi dan 
atau penjualan obat resep yang 
dilakukan perusahaan farmasi pada 
umumnya.

Kasus kedua, pada industri minyak 
goreng sawit di Indonesia. Minyak 
goreng dengan bahan baku kelapa 
sawit, merupakan komoditi yang 
paling banyak dikonsumsi masyarakat. 
Hal itu karena karakteristik kelapa 
sawit memiliki berbagai macam 
produk turunan. Disamping itu, 
kontribusi CPO sebagai bahan baku 
utama adalah 87% dari total biaya 
produksi. Struktur pasar industri 
minyak goreng yang oligopoli, 
mendorong perilaku pelaku usaha 
(produsen) untuk menentukan harga. 
Pergerakan harga menjadi tidak 
responsif terhadap pergerakan 
harga CPO (crude palm oil). 
Selain itu, hasil monitoring KPPU 
menunjukan, perusahaan minyak 
goreng sawit yang terintegrasi (hulu 
ke hilir) sebesar 68%. Perusahaan 
yang sifatnya terintegrasi memiliki 
kekuatan dalam pengendalian 
terhadap pembelian dan penjualan.

Permasalahan muncul ketika 
terjadi penurunan harga CPO secara 

signifikan pada April - Desember 
2008. Penurunan tersebut tidak 
direspon secara proporsional oleh 
produsen dalam menetapkan 
harga jual. Oleh sebab itu, KPPU 
terus memonitor industri strategis 
ini. Kajian dan monitoring KPPU 
menunjukan adanya kerugian yang 
dialami konsumen. Kerugian pada 
periode April – Desember 2008 
sebesar kurang lebih Rp 1,2 triliun 
untuk minyak goreng kemasan 
(merk). Sedangkan minyak goreng 
curah kurang lebih Rp 374 milyar. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan, KPPU 
memutus bersalah terhadap 20 (dua 
puluh) perusahaan minyak goreng. 
KPPU mengenakan hukuman denda 

Berdasarkan pantauan KPPU, 
terdapat indikasi bahwa fuel 
surcharge memiliki fungsi lain, 
selain untuk menutup biaya yang 
muncul sebagai akibat kenaikan 
harga avtur. Fungsi tersebut diduga 
untuk menutup biaya lain yang 
meningkat, ada kemungkinan juga 
untuk meningkatkan pendapatan 
maskapai melalui eksploitasi 
konsumen. Terdapat excessive 
fuel surcharge yang dinikmati 
mereka sejak tahun 2006 s/d 
2009. Excessive fuel surcharge 
menimbulkan kerugian konsumen 
(welfare losses) antara Rp 5 Triliun 
- Rp 13,8 Triliun. Pada akhirnya, 
setelah melalui pemeriksaan, KPPU 

Tahun 2010 adalah tahun 
pembuktian akan keberpihakan 

KPPU kepada konsumen. 
Masyarakat diuntungkan bila 

harga menjadi wajar. Mereka dapat 
menghemat pengeluaran, income 

saving masyarakat pun meningkat. 
Pada akhirnya, kemakmuran rakyat 
diutamakan daripada kemakmuran 

orang per orang.

total Rp 290 miliar kepada mereka.
Kasus ketiga, penetapan harga 

fuel surcharge dalam industri 
jasa penerbangan domestik. Fuel 
surcharge adalah komponen biaya 
baru dalam industri penerbangan. 
Komponen biaya ini harus dibayar 
konsumen. Fuel surcharge diterapkan 
untuk menutup biaya yang muncul 
sebagai akibat dari kenaikan harga 
avtur. Dalam perkembangannya, 
harga fuel surcharge terus naik 
seiring perkembangan harga avtur. 
Masalah muncul ketika harga avtur 
turun, namun fuel surcharge masih 
diberlakukan dengan besaran yang 
cukup tinggi. Seyogyanya besaran 
kenaikan/penurunan fuel surcharge 
berbanding lurus dengan fluktuasi 
harga avtur.

Kenaikan harga secara terus 
menerus, menjadi fokus KPPU. 

memutuskan bersalah kepada 9 
(sembilan) maskapai yang telah 
melakukan penetapan harga. 
KPPU mengenakan hukuman 
denda total 80 milyar, dan total 
ganti rugi sebesar 505 milyar.

Tiga kasus besar diatas 
merupakan bukti kontribusi KPPU 
dalam perekonomian Indonesia. 
KPPU berupaya menyelamatkan 
kerugian konsumen. Tahun 
2010 adalah tahun pembuktian 
akan keberpihakan KPPU 
kepada konsumen. Masyarakat 
diuntungkan bila harga menjadi 
wajar. Mereka dapat menghemat 

pengeluaran, income saving 
masyarakat pun meningkat. Pada 
akhirnya, kemakmuran rakyat 
diutamakan daripada kemakmuran 
orang per orang. Oleh karena itu, 
keberadaan UU No. 5/ 1999 dan 
KPPU menjadi penting dalam sistem 
ekonomi Indonesia. Hal itulah 
yang diungkapkan Ketua KPPU, 
Tresna P. Soemardi dalam seminar 
’Kinerja KPPU dalam Menciptakan 
Persaingan Usaha yang Sehat’ 
pada penghujung tahun 2010 di 
Hotel Ibis Jakarta. ”UU Persaingan 
sangat penting. Ia memberikan 
ruh bagi perekonomian nasional,” 
ungkapnya. l

(FH)
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Upaya penegakan hukum 
persaingan usaha di tanah 
air membutuhkan dukungan 

dari banyak pihak, tidak terkecuali 
masyarakat muslim Indonesia. Itulah 
sebabnya, pada tanggal 8 Desember 
2010 KPPU menyelenggarakan 
penandatangan Nota Kesepahaman 
antara Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) dengan Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 
oleh Ketua KPPU, Prof. Tresna P. 
Soemardi dan Ketua PBNU, Dr. KH. 
Said Aqil Siraj, M.A. yang bertempat 
di Gedung KPPU Pusat.

Nota Kesepahaman ini 

menekankan pada kegiatan advokasi, 
pendidikan, dan pertukaran informasi 
antara KPPU dengan PBNU mengenai 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Kedua belah pihak mengharapkan 
kegiatan tersebut dapat memberikan 
pemahaman yang lebih mendalam 
mengenai implementasi hukum dan 
kebijakan persaingan usaha serta 
manfaatnya bagi masyarakat di 
lingkungan Nahdlatul Ulama.

PBNU sendiri adalah salah satu 
organisasi masyarakat terbesar di 
Indonesia yang berkiprah sejak tahun 

KPPU Galang Kerjasama dengan
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

1926 dengan tujuan menegakkan 
ajaran Islam menurut paham Ahlus-
sunnah Wal Jama’ah di tengah-tengah 
kehidupan masyarakat Indonesia. 
Hingga saat ini, PBNU memiliki ribuan 
Madrasah dan Lembaga Pendidikan 
lainnya yang tersebar di tanah air. 
Melalui lembaga pendidikan inilah, 
visi dasar persaingan usaha yang sehat 
dapat ditanamkan sejak dini.

Dalam sambutannya, Dr. KH. Said 
Aqil Siraj, M.A sendiri menyatakan 
bahwa persaingan usaha yang sehat 
adalah hal yang penting untuk 
dilaksanakan, karena manfaatnya 
dapat meningkatkan kesejahteraan 
umat. Oleh karena itu, KPPU optimis 
bahwa kerja sama yang dirancang 
selama 3 (tiga) tahun ini dapat 
berjalan dengan baik dan tujuan yang 
dikehendaki oleh kedua belah pihak 
dapat tercapai.

Kedepannya, KPPU akan menjalin 
kerjasama yang lebih solid lagi dengan 
berbagai pihak, terutama dalam upaya 
menanamkan budaya persaingan usaha 
yang sehat pada masyarakat Indonesia. 
Dengan demikian, persaingan usaha 
yang sehat tidak hanya akan menjadi 
sebuah wacana, melainkan sebuah tata 
budaya yang terintegrasi di sendi-sendi 
kehidupan kita. l

(RW)
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Sejak diundangkannya pada tahun 1999, apatisme 
banyak kalangan terhadap Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1999 cukup besar. Khalayak umum menilai 

bahwa Undang-Undang tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini adalah 
produk untuk mendapatkan kucuran dana dari International 
Monetery Fund (IMF). Apatisme ini melebar menjadi 
kekhawatiran terhadap dampak persaingan pasar yang 
mengancam ekonomi nasional. Bahkan muncul ketakutan 
bahwa inilah UU hasil inisiatif DPR yang ditunggangi oleh 
kepentingan IMF, Amerika Serikat dan kroni-kroninya yang 
berusaha memperkuat hegemoni ekonomi mereka di negara-
negara berkembang termasuk Indonesia melalui paham yang 
populer disebut dengan Neoliberalisme.

Neoliberalisme adalah paham yang menolak campur 

beberapa pihak saja dalam sektor ekonomi tertentu.
Dalam Asasnya pun Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999 mendasarkan pada asas demokrasi ekonomi dan 
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku 
usaha dan kepentingan umum. Maka kemudian tujuan yang 
ingin dicapai dari keberadaan UU ini adalah peningkatan 
kesejahteraan rakyat melalui perlindungan kepentingan 
umum serta penciptaan efisiensi ekonomi nasional melalui 
penciptaan kesetaraan kesempatan berusaha baik bagi 
pelaku usaha besar, menengah, maupun kecil.

Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations (1776) 
menyebutkan bahwa kompetisi digambarkan sebagai 
alokasi sumber daya produktif dalam kegunaan yang 
bernilai tinggi serta dapat mendorong efisiensi. Gambaran 
tersebut juga sesuai dengan ungkapan George Stigler 

Proteksi Ekonomi Nasional dalam Hukum
dan Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia

Ahmad Adi Nugroho

tangan pemerintah dalam mekanisme 
pasar. Bagi penganut Neolib, 
pasar adalah institusi yang sakral. 
Tidak boleh hukum atau kekuatan 
manapun mengganggunya. Paham 
tersebut sangat populer pada era 
1990an bahkan setelah reformasi 
bergulir tahun 1998. Namun 
tidak dipungkiri berbagai dampak 
buruk dari aliran tersebut terlihat 
ketika terjadi ketimpangan dan 
ketidakmerataan kue pembangunan yang hanya dinikmati 
oleh segelintir agen ekonomi semata.

Pertanyaan yang muncul kemudian setelah melihat 
kenyataan ini benarkah Undang-Undang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini merupakan 
produk neoliberalisme? Mungkin perlu kiranya kita lihat 
bersama apa pertimbangan yang dipakai dalam UU ini.

Semangat Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 UUD 1945 
merupakan semangat yang diemban oleh UU Persaingan. 
Oleh karena itu perwujudan demokrasi ekonomi dan 
kesejahteraan rakyat mutlak merupakan amanat dari 
konstitusi yang perlu diwujudkan melalui UU Persaingan 
ini. Demokrasi ekonomi menghendaki adanya jaminan 
atas kesempatan yang sama bagi setiap warga negara 
untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi melalui iklim 
persaingan usaha yang sehat sehingga tercipta efisiensi dan 
inovasi yang menyebabkan ekonomi pasar berjalan dalam 
kewajaran. Iklim persaingan usaha yang sehat juga dapat 
mencegah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau 

dalam Journal of Political Economy 
(1957) bahwa kompetisi merupakan 
kegiatan yang positif dan 
independen dalam upaya mencapai 
keseimbangan (equilibrium).

Kondisi yang ideal tersebut 
dideskripsikan kemudian oleh 
Vilfredo Pareto sebagai Pareto 
Optimum (Pareto Efficiency). 
Pareto Optimum yaitu sebuah 
kondisi dimana terjadi alokasi 

yang sangat efisien yang menyebabkan tidak ada lagi 
kemungkinan individu memperoleh better off tanpa 
menyebabkan individu lain menderita worse off. Namun 
demikian dalam dunia nyata untuk kondisi tersebut 
tidak akan tercapai tanpa pengorbanan.

Sebagai contoh, kebijakan pemerintah untuk 
menerapkan aturan antimonopoli akan menyebabkan 
pasar menjadi lebih kompetitif. Pelaku usaha monopolis 
tentu akan menjadi worse-off. Akan tetapi kondisi worse-off 
tersebut akan terkompensasi dengan terciptanya efisiensi 
ekonomi. Pada akhirnya kebijakan tersebut menyebabkan 
monopolis berusaha menjadi efisien dan pada akhirnya 
mengarah pada kondisi alokasi sumber daya secara efisien.

Pada prakteknya alokasi sumber daya tersebut tidak 
dapat serta merta efisien dengan sendirinya. Ada pelaku 
ekonomi tertentu yang dimungkinkan mendapatkan 
manfaat efisiensi yang lebih besar dari yang seharusnya. 
Sebagai contoh, keberadaan pelaku ekonomi yang memiliki 
kekuatan pasar dapat memblokir mekanisme saling 
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menguntungkan yang terjadi dari alokasi sumber daya yang 
efisien sehingga tidak lagi tercipta kondisi Pareto Optimal. 
Kondisi tersebut sering disebut sebagai kegagalan pasar 
(market failure) yang selalu dijadikan alasan bagi pemerintah 
untuk campur tangan melalui kebijakan ekonominya.

Beberapa teori ekonomi tersebut merupakan bentuk 
dari konsep welfare economics yang menitikberatkan 
penciptaan kesejahteraan rakyat melalui mekanisme 
alokasi sumber daya ekonomi yang efisien, sesuai 
dengan yang dicita-citakan oleh UU No. 5 Tahun 1999.

Hukum persaingan memang pada dasarnya mengharuskan 
pelaku usaha untuk dapat bersaing secara sehat. Namun 
perlu diingat juga bahwa penciptaan demokrasi ekonomi 
melalui persaingan yang sehat memiliki tujuan untuk 
menjaga keseimbangan kepentingan pelaku usaha, baik itu 
besar maupun kecil. Oleh karena itu perlu ada mekanisme 
perlindungan bagi pelaku usaha kecil ketika harus berhadapan 

dapat dikecualikan antara lain karena perbuatan dan atau 
perjanjian bertujuan untuk melaksanakan Undang-Undang. 
Sebagai contoh UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 
dan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Jelaslah 
bahwa UU Persaingan tidak akan mengatur komoditas 
tersebut karena peredarannya saja sudah sangat terestriksi.

Selain itu terdapat pula pengecualian dalam UU No. 5 
Tahun 1999 atas segala yang terkait dengan Hak atas Kekayaan 
Intelektual seperti lisensi, paten, merk dagang, hak cipta, desain 
produk industri, rangkaian elektronik terpadu, rahasia dagang, 
serta perjanjian terkait waralaba. UU Persaingan Usaha juga 
mengecualikan perjanjian tentang dengan keagenan, kerjasama 
penelitian demi perbaikan standar hidup masyarakat luas, 
perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah 
Indonesia, serta perjanjian/perbuatan yang bertujuan untuk 
kepentingan ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan 
dalam negeri.

Investigator Muda pada Bagian Ekonomi
Biro Kajian, KPPU-RI

Ahmad Adi Nugroho, SE

Demokrasi ekonomi menghendaki 
adanya jaminan atas kesempatan yang 
sama bagi setiap warga negara untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi 
melalui iklim persaingan usaha yang 
sehat sehingga tercipta efisiensi dan 
inovasi yang menyebabkan ekonomi 

pasar berjalan dalam kewajaran. 

dengan pelaku usaha dengan modal 
yang besar agar tetap tercipta posisi 
tawar yang seimbang.

Dalam kaitannya dengan 
perlindungan seluruh pelaku 
usaha serta kepentingan umum 
dan nasional tersebut, Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 
melengkapi dirinya dengan pasal-
pasal pengecualian (exemptions). 
Ada sembilan butir pengecualian 
terhadap hukum persaingan di 
Indonesia serta ada satu pasal 
terkait pengaturan mengenai pelaku usaha yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dan cabang produksi yang penting 
bagi negara. Aturan tersebut menegaskan satu hal, bahwa UU 
No. 5 Tahun 1999 tidak membawa rezim neoliberal. Aturan-
aturan tersebut justru memberikan jalan bagi pemerintah 
untuk semakin meningkatkan efisiensi terhadap alokasi 
sumber daya ekonomi demi terciptanya Pareto Optimum.

Ketentuan mengenai penguasaan hajat hidup orang 
banyak dan cabang produksi yang penting bagi negara 
oleh BUMN diatur dalam Pasal 51. Banyak diantara sektor 
usaha di Indonesia tidak memungkinkan untuk dibukanya 
keran kompetisi karena besarnya modal yang ditanamkan. 
Contohnya adalah seperti jasa penyediaan air bersih dan 
ketenagalistrikan. Pada jenis industri ini regulasi pemerintah 
mutlak diperlukan karena pelaku usaha yang ada adalah 
monopolis. Namun demikian bukan berarti BUMN 
dikecualikan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Perlu ada 
regulasi dari pemerintah terlebih dahulu atas kondisi ini.

Ketentuan mengenai BUMN tersebut juga terkait 
dengan apa yang diamanatkan pada Pasal 50 butir a 
yaitu pengecualian UU Persaingan jika telah diamanatkan 
dalam peraturan perundangan yang berlaku. Tentu saja 
peraturan yang berlaku adalah sesuai dengan Undang-
Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50 butir a menyebutkan bahwa UU Persaingan 

Terkait dengan upaya 
perlindungan terhadap pelaku 
usaha kecil dan Koperasi, UU 
Persaingan mengecualikan dari 
ketentuannya, pelaku usaha yang 
termasuk dalam Usaha Kecil serta 
Koperasi yang secara khusus 
bertujuan melayani anggotanya. 
Pengecualian ini sesuai dengan TAP 
MPR RI No. IV/MPR/1999 serta 
UU No. 25 Tahun 2000 tentang 
Program Pembangunan Nasional 
(PROPENAS) tahun 2000 s/d 2004 

yang menitikberatkan pembangunan ekonomi berdasarkan 
ekonomi kerakyatan dimana sektor UMKM menjadi soko 
gurunya. Dalam ketentuan tentang Propenas tersebut juga 
disebutkan secara spesifik bahwa UMKM perlu mendapatkan 
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

Definisi dari UMKM dan Koperasi dapat merujuk 
kepada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang No. 
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dengan beberapa 
aturan pengecualian yang terdapat pada Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1999 ini diharapkan masyarakat akan 
semakin sadar bahwa UU ini bukanlah merupakan alat 
bagi rezim neoliberalisme. Justru sebaliknya, UU Persaingan 
ini merupakan perpanjangan tangan dari amanat Undang-
Undang Dasar 1945 terutama Pasal 33 tentang Demokrasi 
Ekonomi. Diharapkan juga dengan adanya UU Persaingan 
Usaha ini pelaku usaha kecil menjadi semakin memiliki daya 
saing dan tidak lagi takut untuk bersaing. l
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Proteksionisme merupakan suatu kebijakan ekonomi 
dalam menghambat perdagangan antar negara 
melalui berbagai metode, khususnya tarif impor 

barang, pembatasan jumlah kuota, dan berbagai peraturan 
pemerintah lainnya yang ditetapkan untuk menghambat 
impor dan mencegah pelaku usaha asing dalam menguasai 
pasar dan perusahaan domestiknya. Kebijakan ini sangat 
berkaitan dengan anti-globalisasi dan bertentangan dengan 
perdagangan bebas (dimana hambatan perdagangan dan 
pergerakan modal diminimalisasi).

Kebijakan proteksi dapat dilakukan dalam berbagai 
bentuk. Bentuk pertama adalah melalui instrumen tarif 
atau pajak atas barang yang diimpor. Tarif biasanya 
berbeda antar berbagai jenis barang yang diimpor. Tarif 
ini nantinya akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan 
oleh importir, sehingga dapat meningkatkan harga barang 
impor di pasar domestik dan mengurangi kuantitas 
barang yang dipasok. Tarif juga dapat ditetapkan pada 
ekspor barang. Pada negara dengan metode nilai tukar 
mengambang (Indonesia menggunakan manage floating 
rates), dampak tarif ekspor akan sama dengan tarif impor. 
Tetapi karena pada konteksnya tarif digunakan untuk 
melindungi industri dalam negeri, maka instrumen ini 
cukup jarang digunakan.

Bentuk kedua adalah melalui kuota impor. Kuota 
impor digunakan untuk mengurangi kuantitas barang 
yang diimpor, sehingga dapat meningkatkan harga 
barang impor di pasar domestik. Bentuk lain dari 
proteksi umumnya menggunakan cara hambatan 
administratif (seperti standar kualitas), subsidi langsung, 
subsidi ekspor, dan pemanfaatan selisih mata uang.

Kadang proteksi ditetapkan dengan argumen untuk 
melindungi industri yang baru tumbuh dan membiarkan 
mereka tumbuh hingga pada tingkatan tertentu dimana 
mereka mampu bersaing dengan industri asing yang 
lebih maju. Pemerintah kadang percaya bahwa tanpa 
proteksi maka industri yang baru tumbuh ini akan kalah 
dan tersingkir dari pasar akibat tidak mampu bertahan, 
sehingga proteksi diberikan hingga perusahaan tersebut 
mencapai skala ekonomis atau hingga infrastruktur 
industri dan kemampuannya meningkat sesuai dengan 
standar persaingan di pasar internasional.

Penerapan proteksi sendiri bukanlah sesuatu yang 
dapat ditetapkan secara gamblang, karena dapat 
mengakibatkan dampak pada faktor domestik. Tujuan 
proteksi pada akhirnya adalah meningkatkan output dan 
keuntungan industri domestik dan memperluas lapangan 

pekerjaan. Dengan proteksi, konsumen kemungkinan 
akan membayar harga yang lebih mahal akibat 
penggunaan sumber daya yang kurang efisien. Di sisi lain, 
pengurangan proteksi tentu saja akan mempengaruhi 
faktor lapangan kerja tersebut.

Gary Hufbauer dan Kimberly Elliott mencoba 
menghitung berkurangnya kesejahteraan konsumen dari 
penghapusan tarif dan hambatan kuantitatif pada 21 (dua 
puluh satu) sektor utama di Amerika pada tahun 1980-an, 
dan hasilnya adalah terdapat pengurangan kesejahteraan 
sebesar US$ 168.520 per pekerjaan/tahun untuk seluruh 
sektor tersebut. Nilai ini jauh lebih besar dari pendapatan 
tahunan pekerja secara individu dalam periode yang sama. 
Hambatan perdagangan dapat menimbulkan biaya kepada 
konsumen sebesar tiga kali dari pendapatan yang digunakan 
untuk melindungi buruh, atau dengan kata lain, untuk 
setiap pekerjaan yang diselamatkan, konsumen membayar 
tiga kali lebih mahal dari semestinya.

Upaya pengurangan hambatan persaingan akibat 
berbagai jenis proteksi sebenarnya telah diatur pada 
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), khususnya dalam 
Agreement on Subsidies and Countervailing Measures 
yang diberlakukan sejak tahun 1995. Perjanjian ini 
menjelaskan aturan tidak hanya bagaimana dan kapan 
berbagai jenis subsidi diberlakukan, juga jenis subsidi yang 
memiliki potensi menganggu perdagangan dunia, serta 
media pencegahan atau perbaikan yang dapat digunakan 
suatu negara apabila mereka dirugikan oleh subsidi negara 
lainnya. Dalam prakteknya, proteksi melalui berbagai 
jenis subsidi masih sering dilakukan oleh berbagai negara, 
terutama di masa krisis ekonomi di tahun 1999-2000 
sebagaimana bagan di bawah.

Proteksi di Mata Internasional
Deswin Nur

Sumber: WTO, 2010
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Menghadapi krisis keuangan pada tahun 2008 lalu, 
pimpinan Negara G20 pada sidangnya di bulan November 
2008 telah menganggap penting penghapusan proteksi sehingga 
tidak kembali ke masa ketidakpastian keuangan global. Dalam 
upaya menstimulus ekspor satu tahun ke depan (hingga akhir 
tahun 2009), mereka berjanji menghindari beberapa hal seperti 
peningkatan hambatan investasi atau hambatan perdagangan 
dan jasa yang baru; hambatan ekspor; atau ukuran WTO yang 
tidak konsisten. Saat ini proteksi memang telah diminimalisasi, 
namun beberapa negara masih sering melakukannya.

Bank Dunia menemukan bahwa 17 dari 20 negara 
anggota G20 melakukan instrumen hambatan perdagangan 
untuk mengatasi krisis tersebut. Bank Dunia menjelaskan 
bahwa sebagian besar negara G20 menggunakan alasan 
perlambatan ekonomi global sebagai alasan utama. Upaya 
proteksi oleh sebagian besar negara ini telah mendistorsi 
pasar perdagangan global sebesar 0,25% hingga 0,50% 
dari perdagangan dunia atau senilai kurang lebih US$ 50 
milyar per tahunnya. Angka ini diukur melalui statistik 
perdagangan dunia bulanan sejak akhir tahun 2009.

Rusia sebagai salah satu anggota G20, mencoba untuk 
mengikuti kesepakatan tersebut dan menghindari proteksi. 
Rusia saat ini merupakan salah satu negara tujuan 
investasi asing dalam beberapa tahun terakhir. 
Angka investasi asingnya meningkat fantastis dari 
US$ 2,4 miliar pada tahun 2001 menjadi US$ 
36,1 miliar pada tahun 2007. Nilai impor Rusia 
juga mengalami peningkatan dari US$ 53,8 miliar 
menjadi US$ 225,3 miliar pada periode yang 
sama. Bahkan setelah krisis moneter pada tahun 
2008, Rusia masih dinilai sebagai tempat yang menarik untuk 
investasi, terlebih apabila mereka mampu mengatasi berbagai 
permasalahan fundamental yang masih terdapat disana, seperti 
korupsi, ketidakpastian hukum, dan kurangnya infrastruktur. 
Krisis tersebut juga tidak membuat Rusia beralih untuk 
menggunakan mekanisme proteksi dalam ekonominya, hal ini 
untuk menghindari kesalahan kebijakan dimasa Uni Soviet dulu, 
kata pimpinan negara tersebut. Namun janji memang hanya 
sebatas kata, karena setelahnya, Rusia kembali menyenggol 
penggunaan proteksi khususnya dalam bidang pertanian.

Berbeda dengan Korea, dimana proteksi maupun subsidi 
telah menjadi bagian dari kebijakan ekonomi di negara 
ginseng tersebut pada tahun 1960an dan 1970an. Proteksi 
pada zaman tersebut dilakukan dalam bentuk regulasi yang 
melindungi industri tertentu, kebijakan keuangan yang 
menguntungkan BUMN, pengurangan pajak, pengecualian, 
dan tarif yang tinggi. Upaya perlindungan industri domestik 
pada periode tersebut telah menciptakan perkembangan 
ekonomi Korea yang sangat cepat, walaupun di sisi lain 
biaya ekonomi juga mengalami peningkatan yang drastis. 
Ekonomi menjadi terkonsentrasi pada berbagai konglomerat. 
Tahun 1980an merupakan titik tolak Korea dalam merubah 
kebijakan pemerintah menjadi mekanisme pasar dalam 
menciptakan persaingan di sektor swasta, mengurangi 
intervensi pemerintah, dan dalam upaya membuka pasarnya 
ke internasional. Pada tahun yang sama pula, hukum 

persaingan usaha di Korea mulai ditegakkan. Pada tahun 
1990-an, seiring dengan didirikannya WTO, proteksi di Korea 
mulai dihilangkan untuk dapat mengikuti tren globalisasi dan 
menciptakan perusahaan yang berskala internasional. Melihat 
hal tersebut, tidak heran bahwa Korea merupakan negara yang 
paling cepat pulih dari krisis ekonomi global pada tahun 1998.

Dari kacamata hukum dan kebijakan persaingan, subsidi atau 
segala bentuk proteksi oleh negara kepada industri domestiknya 
dinilai dapat berpotensi menciptakan hambatan persaingan 
usaha dan meningkatkan konsentrasi pasar. Beberapa negara, 
misalnya Armenia, bahkan mencantumkan kewenangan 
lembaga persaingan untuk menilai apakah suatu subsidi atau 
proteksi yang diusulkan atau ditetapkan pemerintah memiliki 
potensi persaingan usaha tidak sehat. Uni Eropa menggunakan 
pendekatan yang lebih keras dalam konteks penyatuan 
kawasan tersebut. Pasal 87(1) pada butir-butir kesepakatan 
penyatuan ekonomi Eropa (European Community Treaty) 
secara tegas melarang penggunaan bantuan atau perlindungan 
suatu negara kepada industri atau pelaku usaha, karena dapat 
menghambat persaingan sehat di kawasan tersebut.

Sampai saat ini memang, perdebatan antara kebijakan 
industri dan kebijakan persaingan masih terus terjadi. 

Tidak jarang bahwa prioritas yang diberikan 
oleh negara kepada industri atau pelaku usaha 
nasional (umumnya BUMN) tidak jarang 
ber singgungan dengan penerapan hukum 
persaingan. Indonesia juga memberikan 
pengecualian atas perlindungan negara 
dengan penggunaan dalih industri strategis 
dan perlindungan kesejahteraan rakyat banyak. 

Persinggungan yang sama juga cukup sering terjadi di 
negara lain, misalnya di lembaga persaingan Italia. Mereka 
sering menerima laporan dari perusahaan yang dirugikan 
sebagai dampak perlindungan negara atas pelaku usaha 
tertentu (BUMN) di sektor transportasi laut. Kerugian tersebut 
dilaporkan timbul pada industri dimana proteksi negara tersebut 
dilakukan, maupun industri atau pasar yang tidak terkait akibat 
mekanisme subsidi silang yang digunakan oleh pelaku usaha 
yang mendapatkan fasilitas khusus negara tersebut.

Salah satu upaya yang paling ampuh dalam mengharmonis-
kan proteksi dan kebijakan persaingan hanyalah advokasi 
yang intensif dan terstruktur, sehingga mampu meyakinkan 
pemerintah atas potensi dampak proteksi tersebut atas 
persaingan usaha. Namun apabila upaya proteksi tersebut 
ditujukan untuk menciptakan pelaku usaha nasional yang 
kuat bersaing di pasar internasional, maka tidak ada salahnya 
lembaga persaingan mendukung upaya tersebut. Tetapi, 
tentu saja dengan tetap memperhatikan upaya perlindungan 
persaingan usaha di pasar domestik. Nah, untuk mewujudkan 
hal tersebut, lembaga persaingan Indonesia dan pemerintah 
harus meningkatkan frekuensi konsolidasinya. l

Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri
Biro Humas dan Hukum, KPPU-RI

Deswin Nur, SE, ME
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AKTIFITAS KPD

KPD Surabaya

Dalam rangka koordinasi dan kerja sama kelembagaan 
dengan stakeholder di daerah, KPD Surabaya 
melakukan audiensi dengan beberapa stakeholder di 

wilayah Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten 
Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Lamongan, 
Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo. Berikut 
beberapa hasil audiensi tersebut.

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.

KPD Medan
Workshop Hakim se-Provinsi Sumatera 
Utara diikuti 50 Hakim Pengadilan Negeri

Dalam rangka memberikan pemahaman tentang 
persaingan usaha baik secara teori maupun 
hukum kepada para hakim di setiap Pengadilan 

Negeri di Propinsi Sumatera Utara, maka pada tanggal 
21 – 22 Oktober 2010 KPPU sebagai lembaga pengawas 
persaingan usaha bekerja sama dengan Mahkamah 
Agung RI menyelenggarakan acara Workshop Hakim 
dengan tema “Hukum Persaingan Usaha”.

Bertempat di New York Room Hotel JW Marriot, 
Medan, acara dibuka pada tengah hari pukul 13.00 WIB 
tanggal 21 Oktober 2010 oleh Ketua Muda Perdata 
Khusus Mahkamah Agung RI Bpk. Mohamad Saleh yang 
sebelumnya diawali dengan sambutan dari Ketua KPPU 
Prof. Dr. Ir. Tresna P Soemardi. Pada hari pertama, materi 
difokuskan pada pembahasan tentang upaya hukum 
keberatan atas putusan KPPU sesuai Peraturan MA No. 1 
Tahun 2003 yang telah diubah menjadi Peraturan MA No. 
5 Tahun 2005 yang disampaikan oleh Ketua Muda Perdata 
Khusus Mahkamah Agung RI Bpk. Mohamad Saleh. 
Selain itu dibahas juga mengenai hukum acara KPPU dan 
pembahasan pasal demi pasal dalam Undang-undang No. 5 
Tahun 1999 oleh Dr. Sukarmi selaku Komisioner KPPU.

Dalam workshop hari kedua yang dimulai sejak pukul 
09.00 WIB, materi diisi dengan pembahasan tentang peranan 
Ilmu Ekonomi dalam penegakan Hukum Persaingan Usaha 
oleh Komisioner KPPU, Bpk. M. Nawir Messi. Pada sesi 
pertama pembicara menjelaskan prinsip dasar ekonomi, 
tentang teori permintaan dan penawaran, serta keseimbangan 
pasar, sedangkan pada sesi kedua, pembicara membahas 
tentang bagaimana peranan Ilmu Ekonomi dalam hukum 
persaingan usaha, tidak lupa pembicara selalu menekankan 
pentingnya analisa relevant market atau pasar bersangkutan 
dalam analisa persaingan usaha, yang mana menurutnya, 

tanpa adanya analisa tersebut dalam Putusan KPPU atas suatu 
perkara, maka Putusan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Sebagai ahli di bidangnya masing-masing, Bpk. 
Mohamad Shaleh, Dr. Sukarmi dan Bpk. M. Nawir Messi 
mampu memaparkan kepada para peserta perihal ilmu 
persaingan yang masih tergolong baru kepada para hakim 
peserta workshop, hal ini tampak dari antusiasme para 
peserta dalam menyimak dan mengajukan pertanyaan 
baik dari segi hukum maupun ekonomi, meskipun 
untuk materi ekonomi para peserta yang seluruhnya 
berlatar belakang ilmu hukum ini masih terlihat berusaha 
menelaah tentang bagaimana cara berfikir ilmu ekonomi.

Dihadiri oleh 50 Hakim dari perwakilan Pengadilan 
Negeri seProvinsi Sumatera Utara, peserta terjauh datang dari 
Gunung Sitoli dan Medina, kegiatan Workshop Hakim ini 
dinilai cukup berhasil memperkenalkan dasar-dasar hukum 
persaingan usaha kepada para peserta sebagai bekal awal 
bagi para hakim tersebut untuk menangani dan memutus 
upaya keberatan atas Putusan KPPU di daerah. Meski begitu, 
berbagai pihak sangat mengharapkan bahwa acara serupa 
akan diselenggarakan secara berkelanjutan, baik dari segi 
materi yang nantinya diharapkan dibuat materi tingkat 
lanjutan, maupun dari segi frekuensi yang diharapkan lebih 
sering, dan bertempat di seluruh Propinsi di Indonesia. l
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Audiensi ini dilakukan langsung dengan Bapak Nur 
Tjahya, selaku Bupati Sampang dan didampingi oleh 
beberapa kepala dinas teknis.  Dalam pertemuan 

tersebut terungkap bahwasanya Kabupaten Sampang 
merupakan basis dari pertumbuhan perekonomian di daerah 
pulau Madura, sehingga kontrol ekonomi dan politik sangat 
bergantung kepada pimpinan di daerah tersebut.

Bupati Sampang menambahkan bahwa persaingan 
usaha yang timbul di wilayahnya saat ini, khususnya 
yang berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 1999 sudah 
lama didengungkan, meskipun masih banyak oknum di 

Audiensi dengan Pemkab Sampang

Audiensi dengan Bupati Sampang.

Audiensi dengan DPRD Kabupaten Bangkalan

Audiensi ini dilakukan dengan Bapak Ir. H. Rizki, 
selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, 
dan didampingi oleh Bapak Nurhasan selaku 

Anggota Komisi B, Bapak Eko Gatot Martoyo selaku 
Sekretaris Dewan, dan Ibu Rihchi Listianti selaku Kabag 
Hukum dan Perundangan Kabupaten Bangkalan.  Dalam 
pertemuan tersebut, Kepala KPD Surabaya berharap agar 
tercipta hubungan yang sinergis dan harmonis antara 
KPPU dan DPRD Bangkalan terutama dalam kegiatan 
pembentukan peraturan daerah yang terkait dengan 
persaingan usaha. l

Audiensi dengan DPRD Bangkalan

Audiensi dengan Bupati Sidoarjo

Audiensi dengan Pemkab Sidoarjo
Audiensi dilaksanakan langsung dengan Bapak Drs. 

H. Win Hendarso, M.Si selaku Bupati Sidoarjo, dan 
didampingi 29 jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sidoarjo. Dalam pertemuan tersebut didiskusikan 
beberapa hal terkait persaingan usaha, yaitu:
•	 Diskusi	mengenai	kebijakan	tentang	pengaturan	pasar	

modern dan pasar tradisional (diskusi dengan Bapak 
Maksum (Kepala Disperindag), Ibu Feni (Bagian 
Perekonomian Sekda Kabupaten Sidoarjo) dan Bapak 
Eddy Koestantono (Asisten II Bupati Sidoarjo). Kendala 
dalam menentukan kebijakan terkait pengaturan retail 
modern adalah bahwa iklim usaha bergerak sangat cepat 
dibandingkan peraturannya, sehingga peraturan daerah 
masih berusaha menyesuaikan dengan peraturan pusat, 
tapi retail modern sendiri sudah lebih dahulu beroperasi 
di lapangan sejak tahun 2002. Selain itu menjadi 
tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur 
bagaimana caranya agar pasar tradisional dapat 
bermitra dengan pasar modern atau bersaing dengan 
pasar modern, karena dalam kenyataannya sangat sulit 
mengubah mindset dari para pelaku usaha UKM.

•	 Diskusi	mengenai	tugas	pokok	dan	fungsi	KPPU	
dalam kaitannya dengan iklim persaingan usaha 
antar perusahaan penyedia tenaga kerja, dimana 
perusahaan-perusahaan tersebut kenyataannya belum 
dapat memberikan hak-hak normatif buruh, dan untuk 
menekan biaya produksi seringkali buruh yang dijadikan 
korban. Apakah hal-hal demikian juga menjadi bagian 
dari wilayah KPPU dalam menegakkan UU No. 5/1999. 
(Disampaikan oleh Bapak Sumanbowo, Kepala Dinas 
Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo).

•	 Diskusi	mengenai	BUMD	(Badan	Usaha	Milik	Daerah),	
likuidasi BUMD dan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 
(Disampaikan oleh Bapak Amral dari PD Aneka Usaha, 
Ibu Peni, Bagian Perekonomian)

Bapak Bupati juga menyampaikan kritik atau masukan 
kepada KPPU, agar KPPU hendaknya melakukan studi dan 
referensi antar UU, apabila ada UU lain yang tidak sesuai atau 
tidak sejalan dengan UU No. 5/1999 hendaknya dilakukan 
saran dan pertimbangan agar pelaksana di daerah tidak 
mengalami kesulitan dan ada kepastian hukum yang jelas.l
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Audiensi dengan Pemkab Probolinggo

Audiensi ini dilakukan dengan Bapak Ibrahim M 
(Asisten II Pemkab Probolinggo) yang didampingi 
oleh Bapak M. Sidik W (Kepala Dinas Koperasi dan 

UKM) dan Bapak Santono (Kepala Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan).

Kabupaten Sampang yang menyalahgunakan jabatannya 
untuk memperkaya diri dengan jalan melakukan 
persekongkolan dalam tender dalam proyek-proyek 
pemerintah.

Dalam pertemuan itu juga disampaikan oleh 
Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Sampang, bahwa di 
Kabupaten Sampang akan didirikan pusat perkulakan 
yang bertujuan agar koperasi yang ada mendapatkan 
harga yang lebih murah.

Pihak dinas koperasi telah menjalin kerjasama 
dengan pihak supplier, salah satunya Unilever untuk 
menjadi pemasok di tempat perkulakan yang digagas 
tersebut. Meskipun masih ada beberapa kendala 
mengenai pendanaan.l

Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Dari hasil pertemuan tersebut diperoleh informasi 
sebagai berikut:
1. Disperindag Kabupaten Probolinggo belum memiliki 

unit tersendiri yang khusus membidangi persaingan 
usaha ataupun perlindungan konsumen.

2. Permasalahan yang sedang dihadapi saat ini adalah 
mengenai persaingan antara ritel modern dan tradisional 
yang semakin meresahkan para pedagang kecil.

3. Pertumbuhan ritel modern yang menjamur pada saat 
ini semakin susah untuk dikontrol karena asisten 
perekonomian hanya menyetujui berdasarkan persyaratan 
yang telah dilengkapi pada ijin pendiriannya.

4. Mengantisipasi pertumbuhan ritel modern yang 
semakin cepat perlu dilakukan perlindungan terhadap 
ekonomi lemah, namun tidak boleh ada diskriminasi 
dalam berusaha.

5. Peraturan yang secara khusus mengatur ritel 
tradisonal dan modern di Probolinggo memang belum 

ada, sehingga pengaturan lebih ditekankan pada 
kinerja dari dinas perijinan.

6. Sementara itu tugas dari dinas koperasi sesuai 
dengan undang-undang perkoperasian mensyaratkan 
keberpihakan dinas koperasi dalam rangka meng hidup-
kan perekonomian khususnya di wilayah marginal. l

KPD Batam

Pada tanggal 24 September 2010, KPD Batam 
melangsungkan audiensi dengan Fakultas Hukum 
Universitas Riau. Pada pokoknya audiensi dengan 

Fakultas Hukum Universitas Riau di Pekanbaru adalah 
untuk mendiskusikan bahan kuliah umum di Fakultas 
Hukum Universitas Riau. Selanjutnya KPD Batam 
juga melakukan audiensi dengan Biro Umum Pembina 
TK I Propinsi Riau terkait dengan masalah-masalah 
Persaingan Usaha dan Penegakan Hukum Persaingan 
Usaha di Provinsi Riau. l

Audiensi dengan Fakultas Hukum Universitas 
Riau dan Pemerintah Provinsi Riau

KPD KPPU Batam bekerjasama dengan KPPU Pusat 
menyelenggarakan Seminar Persaingan Usaha yang 
diselenggarakan pada hari Kamis, 30 September 

2010, di Hotel Pangeran, Pekanbaru dengan mengambil 
tema “Perspektif Persaingan Usaha Yang Sehat dalam 
Pengadaan Barang/Jasa”. Seminar ini dimulai dengan 
sambutan yang disampaikan oleh Bpk. Didik Akhmadi 
selaku Komisioner KPPU. Hadir sebagai narasumber adalah 
Bpk. Zaki Zein Badroen selaku Plh. Kepala Biro Hubungan 
Masyarakat dan Hukum KPPU, dan Bpk. Sugeng Wiyono 
selaku Sekretaris Umum LPJK-D Propinsi Riau, serta 
dipandu oleh moderator Ramli Simanjuntak selaku 
Kepala KPD Batam. Seminar ini dihadiri oleh kalangan 
Pemerintahan, Pelaku Usaha, Asosiasi Usaha, Akademisi 
serta media massa setempat. l

Seminar Persaingan Usaha di Pekanbaru, 
Provinsi Riau
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Pengumpulan data dan informasi tersebut dilaksanakan 
dalam rangka penyusunan laporan akhir dengan 
mengundang beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:
•	 Kementerian	Perdagangan	RI,	yang	dalam	hal	ini	diwakili	

oleh Bpk. Eddie Y. Latief, selaku Kepala Sub Direktorat 
Pengawasan Jasa dan Bpk. Samuel, selaku Staf.

•	 Perhimpunan	Hotel	dan	Restaurant	Indonesia	
(PHRI) Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bpk. 
Cyprianus Aoer, selaku Direktur Eksekutif.
Dalam diskusi tersebut, Bpk. Eddie Y. Latief pada 

pokoknya menjelaskan bahwa kewenangan pengawasan 
yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan RI 
hanya mengacu pada Undang-undang Perlindungan 
Konsumen, yang meliputi pengawasan terhadap klausul 

Diskusi Terbatas terkait dengan Kajian 
Industri dan Perdagangan Daerah Sektor 
Pariwisata di Wilayah Kerja KPD Makassar

Sehubungan dengan kegiatan Kajian Industri dan 
Perdagangan Daerah Sektor Pariwisata di Wilayah 
Kerja KPD Makassar yang dilaksanakan oleh KPPU 

c.q KPD Makassar, pada tanggal 6 dan 7 September 
2010, kami telah melaksanakan diskusi terbatas untuk 
mendapatkan data dan informasi terkait dengan 
kegiatan dimaksud yang bertempat di Sekretariat KPPU 
Pusat.

Diskusi terbatas terkait Kajian Industri dan Perdagangan 
Daerah Sektor Pariwisata di Wilayah Kerja KPD Makassar

KPD Makassar

KPD Balikpapan

Salah satu fungsi dari KPD adalah menerima konsultasi 
terkait dengan tender di daerah. Konsultasi yang 
diterima adalah mengenai pelaksanaan tender di Dinas 

Pendidikan Kutai Kartanegara. KPD KPPU Balikpapan 
memberikan penjelasan kepada pelaku usaha yang akan 
mengikuti tender tersebut. Diharapkan konsultasi seperti ini 
dapat memberikan wacana yang lebih baik kepada pelaku 
usaha mengenai persaingan usaha yang sehat.

KPD Balikpapan juga mengirimkan surat kepada 
Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait 
monitoring pelaksanaan putusan terhadap Putusan 
KPPU No. 66/KPPU-L/2008 tentang dugaan pelanggaran 
terhadap Undang-undang No. 5 tahun 1999 pada Tender 
Pembangunan Sarana dan Prasarana PON XVII Tahun 
2008, Kegiatan: Pembuatan Arena Gantole, Lokasi: 
Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, 
TA. 2008. Selain itu, KPD Balikpapan juga mengirimkan 
surat kepada Sekretaris Daerah Kota Pontianak 
mengenai monitoring pelaksanaan putusan terhadap 
Putusan KPPU No. 64/KPPU-L/2008 tentang dugaan 
pelanggaran terhadap Undang-undang No. 5 tahun 1999 
pada Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Kegiatan Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai 
Kota Pontianak TA. 2008

Kegiatan KPD Balikpapan lainnya yang termasuk 
dalam bidang penegakan hukum ialah kegiatan advokasi 
kepada pelaku usaha. Advokasi mengenai larangan 
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 
diberikan kepada salah satu pelaku usaha yang bergerak 
dibidang jasa pelayanan asuransi kesehatan. Dimana 
pelaku usaha menduga adanya persekongkolan dalam 
pelaksanaan tender jasa pelayanan asuransi kesehatan 
bagi PNS/Pensiunan dengan nilai pekerjaan sekitar Rp 
23 miliar. l

Pada tanggal 12 Oktober 2010, KPD Batam 
melangsung kan audiensi dengan Kantor Dinas 
Pekerjaan Umum (PU) Kota Jambi yang diwakilkan 

oleh Bpk. Sidik Yulianto (Kepala Dinas PU Kota Jambi), 
dan Bpk. Arya Chandra (Sekretaris) dan Bpk. Hairuddin 
(Kabag Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi). 
Pada pokoknya Dinas PU Kota Jambi mengapresiasi KPD 
KPPU Batam dan mengharapkan hubungan kerja KPD 
KPPU Batam dengan Dinas PU Kota Jambi dapat berjalan 
dengan baik. Selanjutnya KPD Batam juga melakukan 
audiensi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
(Disperindag) Kota Jambi yang diwakilkan oleh Bpk. H. 
Izhar Muzani selaku Kepala Dinas Disperindag Kota Jambi 
dan Bpk. Sabirin selaku Kabag Perdagangan Disperindag 
Kota Jambi Dalam audiensi tersebut KPD KPPU Batam 
telah menyampaikan permohonan kerjasama dengan 
Disperindag Kota Jambi terkait dengan pelaksanaan tugas 
KPPU di daerah, dimana diharapkan pihak Disperindag 
Kota Jambi bersedia memberikan masukan, data ataupun 
informasi terkait dengan pelaksanaan tugas KPD 
KPPU Batam. Dalam hal ini, Disperindag Kota Jambi 
menyanggupi dan mengharapkan adanya hubungan 
kerjasama yang lebih baik antara KPPU dan Disperindag 
Kota Jambi. l

Audiensi dengan Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Jambi dan 
Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi

AKTIFITAS kpd
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Pada bulan Oktober 2010, KPD Makassar telah 
melakukan audiensi ke beberapa daerah dalam 
rangka meningkatkan pemahaman stakeholder di 

daerah mengenai KPPU dan UU No. 5/1999. Adapun 
beberapa audiensi yang telah dilaksanakan adalah 
sebagai berikut:
1. Pada tanggal 18 s/d 22 Oktober 2010 melakukan 

audiensi kepada para stakeholder di Kabupaten 
Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Pada tanggal 25 s/d 27 Oktober 2010, KPD Makassar 
melakukan audiensi kepada para stakeholder di Kota 
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. l

Audiensi

Diskusi Terbatas dalam rangka Evaluasi dan 
Kajian Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah 
terkait Kebijakan Penggunaan Aspal Buton

Sehubungan dengan adanya kegiatan Evaluasi dan 
Kajian Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah terkait 
Kebijakan Penggunaan Aspal Buton, pada tanggal 25 

s/d 27 Oktober 2010, KPD Makassar telah melaksanakan 
kegiatan audiensi terkait Kebijakan Penggunaan Aspal 
Buton kepada Bpk. Muhammad Saad selaku Sekretaris 
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain kegiatan tersebut diatas, pada tanggal 29 Oktober 
2010, KPD Makassar juga telah melaksanakan diskusi 
terbatas PT. Sarana Karya, yang dalam hal ini diwakili 
oleh Bpk. Syamsul Qamar, selaku Direktur Utama, untuk 
mendapatkan data dan informasi langsung dari perusahaan 
yang melakukan memproduksi aspal buton.

Dalam kegiatan tersebut, KPD Makassar juga melakukan 
pengumpulan informasi dari Bpk. Dody P. Djalante selaku 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. 
Pelaksanaan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh adanya 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 2/2010 
tentang Pemanfaatan Aspal Buton untuk Pembangunan dan 
Pemeliharaan Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota, yang 
mengharuskan penggunaan aspal buton diseluruh kabupaten/
kota di Sulawesi Tenggara sekurang-kurangnya 25% dari 
anggaran pembangunan jalan.

Bpk. Dody P. Djalante menjelaskan bahwa sebelum 
adanya Perda tersebut, seluruh kabupaten/kota sudah 
menggunakan aspal buton bahkan penggunaannya lebih 
dari yang diatur karena memang penggunaan aspal buton 
telah teruji kualitasnya serta efisien dalam penggunaannya.

Beliau menjelaskan bahwa hambatan pengembangan 
aspal buton ada pada perusahaan-perusahaan yang 
telah memegang hak konsesi lahan tetapi tidak lagi 
memproduksi aspal buton sehingga produksi aspal buton 
dari dulu tidak dapat optimal untuk dapat memenuhi 
kebutuhan nasional, tetapi untuk kebutuhan di Provinsi 
Sulawesi Tenggara sendiri masih mencukupi.

Klarifikasi data dengan Sekretaris Dinas Pekerjaan 
Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Diskusi dengan Direktur Utama PT. Sarana Karya

baku, cara menjual, promosi/iklan, dan persyaratan 
teknis operasional.

Sedangkan Bpk. Cyprianus Aoer menjelaskan bahwa 
PHRI tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan 
dan mengatur tarif hotel sehingga masing-masing hotel 
di seluruh Indonesia mempunyai kewenangan dalam 
menentukan tarifnya sendiri. l

AKTIFITAS kpd

Adapun informasi yang telah diperoleh pada pokoknya 
sebagai berikut:
•	 Potensi	Aspal	Buton	mencapai	600	juta	ton	dan	pada	

tahun 2010 ini baru dimanfaatkan sekitar 5 juta ton.
•	 Kebutuhan	aspal	dalam	negeri	mencapai	1,2	juta	ton/

tahun sedangkan yang dapat diproduksi oleh PT. 
Pertamina hanya setengahnya, alhasil setengah dari 
kebutuhan tersebut diimpor dari negara lain dan 
dari total 1,2 juta ton kebutuhan nasional tersebut, 
kontribusi aspal buton hanya sebesar 0,05%.

•	 Penggunaan	aspal	buton	untuk	pembangunan	jalan	
harus tetap memerlukan campuran aspal minyak dan 
batu kapur yang hasilnya dinamakan filler.

•	 Pada	Tahun	2008	PT.	Sarana	Karya	melakukan	Kerja	
Sama Operasi (KSO) dengan PT. Timah dengan 
memberikan bantuan pinjaman untuk investasi pabrik, 
peralatan produksi, dan modal kerja sebesar Rp. 17,8 
milliar dengan pembagian laba 50:50 dan sampai 
dengan tanggal 31 Juli 2010, total dana investasi 
dan modal kerja PT. Timah kepada KSP Timah-Saka 
mencapai Rp. 31,712 milliar. l



Prof. DR. Tresna P. Soemardi, SE, MS
Ketua

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Periode 2010 - 2011 

“Persaingan Usaha adalah 
Konstitusi Ekonomi”


