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SEJAK berdirinya, pro dan kontra terhadap KPPU nyaris tak pernah sepi. Ada yang 
mempertanyakan efektifitasnya. Ada yang mempersoalkan status peradilannya. 
Tidak sedikit mempertanyakan status kelembagaannya.  Namun KPPU tetap jalan, 

the show must go on. Reaksi beragam tersebut sangat wajar. Sebab belum genap setahun 
berdiri KPPU langsung tancap gas. Banyak prilaku berusaha yang diduga melanggar 
UU No.5 Tahun 1999 ditangani KPPU. Meski harus berkali-kali menelan kekalahan 
di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, KPPU tidak jera. KPPU masih dianggap 
aneh dan asing. Pidana bukan. Perdata bukan. Lalu apa?

Memasuki tahun kedua, publik mulai tergoda. Putusan KPPU yang menghukum 
sejumlah perusahaan besar membuat publik memiliki harapan baru. Namun karena 
sering terpental di PN atau MA, publik menyebut KPPU sebagai ”macan ompong”. 
Kuat tapi sering kalah. KPPU tidak diam. Bersamaan dengan semakin banyaknya 
lembaga dan penegak hukum yang memahami keberadaan tugas dan tujuan KPPU, 
satu persatu putusan KPPU diperkuat oleh PN atau MA. KPPU menang. 

Tidak lama muncul tuduhan baru. KPPU dianggap super body. Penyidikan, 
penyelidikan dan tuntutan ada di KPPU. Belum tuntas isu super body, muncul isu 
baru. Putusan KPPU dianggap telah menghambat iklim investasi. Ada apa? Ketika 
Ketua Umum APINDO, Sofjan Wanandi berkunjung ke KPPU, isu ini mulai terkuak. 
Apakah benar KPPU menghambat iklim investasi? Apa yang melatarbelakangi 
APINDO membuat rilis yang berisi tuduhan bahwa KPPU menggunakan kacamata 
kuda dalam memutuskan perkara? Isu inilah yang akan diungkap dan menjadi 
laporan utama Majalah Kompetisi. 

Agar informasi lebih berimbang (cover both side), kami secara khusus 
mewawancarai Sofjan Wanandi. Kami juga meminta pandangan Asosiasi seperti APPSI 
dan APTINDO. Dari akademisi kami meminta pendapat Ahmad Erani Yustika, Guru 
Besar Universitas Brawijaya. Tidak ketinggalan pendapat Komisioner KPPU, Beny 
Pasaribu, PhD, dan Dr. Sukarmi. 

Tidak ketinggalan edisi ini juga menyajikan sosok Muhammad Nawir Messi, Ketua 
KPPU untuk periode tahun 2011-2012. Sebagai orang yang terlibat dalam merumuskan 
dasar-dasar berdirinya lembaga persaingan di tanah air, ide dan gagasannya mampu 
memberikan dasar yang kuat tentang apa yang seharusnya dilakukan KPPU. Sebagai 
ekonom yang pernah aktif di lembaga riset Harvard University, tentu terasa kurang 
kalau obsesi dan mimpinya untuk menguatkan peran lembaga persaingan di tanah air 
dilewatkaan.  Selamat menikmati!
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Tahun 2010, merupakan tahun 
kebahagiaan bagi Kepala 
BPKM, Gita Wirjawan. 
Betapa tidak. Target realisasi 
investasi yang semula hanya 

160 triliun kini melonjak tajam menjadi 
208 milyar. Meningkatnya realisasi 
investasi jelas berita gembira. Sebab 
investasi telah menjadi indikator 
kinerja pertumbuhan ekonomi dan 
tentunya mengarah kepada peningkatan 
kesejahteraan. Wajar jika prestasi 
ini membuat mantan Komisaris PT 
Pertamina ini optimis. Tahun 2011, 
BKPM bahkan berani menargetkan 
realisasi investasi mencapai 240 triiliun. 
Naik 15% dari realisasi tahun lalu. 

Setali tiga uang dengan BKPM, 
B a d a n  P u s a t  S t a t i s t i k  ( B P S ) 
mengumumkan capaian per ekonomi-
an Indonesia selama tahun 2010 
mengalami peningkatan dari 5,8% 
menjadi 6,1%. Dari angka ini, BPS juga 
mencatat penyerapan sekitar 3,34 juta 

lapangan tenaga kerja baru. Ini berarti 
setiap 1% pertumbuhan ekonomi 
menciptakan lapangan kerja baru 
sebanyak 548.000 orang, luar biasa! 
Jadi dampak peningkatan realisasi 
investasi tidaklah kecil. 

Selain i tu peningkatan arus 
investasi menunjukkan adanya tingkat 
kepercayaan investor. Trust dan uang 
selalu bergandengan tangan. Logika 
investasi sangatlah sederhana; dimana 
ada keuntungan di situ investasi 
mengalir. Wajar jika banyak negara 
berusaha untuk me rebut trust. Mereka 

bersolek, mem per cantik diri. Mereka 
akan memenuhi semua yang dituntut 
investor. Sebut saja keringanan pajak, 
buruh murah, infrastruktur, birokrasi 
yang bersahabat, bebas pungutan liar 
dan sebagainya. Ada yang bisa dipenuhi, 
dan banyak yang tidak. Wajar setiap 
ada kenaikan investasi, negara berusaha 
menjaga dan meningkatkannya. 

Hambatan Investasi
Namun menjaga iklim investasi 

agar tetap kondusif bukanlah hal yang 
mudah. Terlebih lagi kondisi sosial dan 

KPPU dinilai telah 
menghambat investasi. 

Penilaian tersebut muncul 
akibat putusan KPPU yang 

menghukum bersalah sejumlah 
pelaku usaha, khususnya pelaku 

usaha asing. Menurut KPPU 
mereka terbukti melanggar 

UU No. 5 Tahun 1999. Sebut 
saja PT Pfizer dalam kasus 

farmasi, Mitsubishi Corporation 
dalam kasus Donggi-Senoro, 

Temasek Holdings dalam 
industri Telekomunikasi. 

Di tengah kerja keras 
pemerintahan SBY menarik 

investasi ke dalam negeri, jelas 
penilaian ini mengejutkan. 

Benarkah tudingan tersebut? 
Apa pandangan dunia usaha? 

Lalu bagaimana KPPU 
menjelaskannya?

LAPORAN UTAMA
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politik di tanah air terus menghangat. 
Di samping sejumlah hambatan yang 
sering dikeluhkan oleh dunia usaha. 
Sebut saja regulasi, infrastruktur, 
minimnya koordinasi antar departemen 
terkait dan antara pusat dan daerah, 
serta tingginya tingkat korupsi. 
Terakhir, dunia usaha mengeluh Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
juga ikut menghambat iklim investasi. 
Bahkan lembaga yang berdiri untuk 
menjalankan Undang-undang No.5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat ini dianggap menjadi penyebab 
berkurangnya investasi Singapura di 
tanah air. Benarkah?

Pernyataan bahwa putusan KPPU 
menghambat iklim investasi di suarakan 
oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi. 
Dalam rilisnya ke sejumlah media 
nasional, Sofjan bahkan menuduh 
bahwa putusan KPPU menggunakan 
kaca mata kuda. “Jika KPPU terus 
menggunakan pola ini maka KPPU 
akan mengurangi daya saing nasional,” 
ungkapnya. Keluhan APINDO kembali 

di sampai kan saat berkunjung ke kantor 
KPPU. “Saya orangnya apa adanya, 
saya tidak bisa diplomasi,” kata mantan 
aktivis 66 ini. 

“Banyak anggota saya mengeluh 
karena putusan KPPU,” jelas Sofjan 
berapi-api. Anggota yang dimaksud 
adalah Temasek, PT Pifzer, Asosiasi 
Semen, maskapai penerbangan dan 
sebagainya. “Kalau mereka tidak 
nyaman di  neger i  in i ,  mereka 
akan pindah ke tempat lain. Saya 
menyampaikan keluhan ini karena saya 
sayang KPPU. Saya mendukung KPPU. 
Saya ikut melobi IMF terkait Letter of 
Intent (LoI).”

Sekedar informasi ,  Temasek 
me rupakan perusahaan BUMN 
Singapura yang diputus bersalah 
dalam perkara kepemilikan silang 
di industri telekomunikasi. Temasek 
didenda sebesar Rp15 milyar ber-
sama Telkomsel. Keduanya sudah 
membayar denda tersebut melalui 
rekening negara. Sementara PT Pfizer, 
merupakan perusahaan yang bergerak 
di industri farmasi. Sedangkan di 
industri penerbangan ada PT Garuda, 
dengan dugaan kartel fuel surchage. 

Sofjan sendiri tidak menilai bahwa 
tuduhan itu benar 100%. Bahkan saat 
ditemui Majalah Kompetisi untuk 
wawancara di kantor APINDO di 
bilangan Kuningan, Sofjan mengakui 
bahwa minimnya komunikasi dengan 
KPPU menjadi salah satu sebab 
munculnya reaksi tesebut. “Memang 
komunikasi kami dengan KPPU 
tidak seperti dulu. Dulu saya ada 
teman pengusaha (Soy Pardede, red.), 
komunikasi saya lancar. Banyak hal saya 
bisa diskusikan, termasuk beberapa 
perusahaan yang diduga melanggar UU 

LAPORAN UTAMA

KPPU dan Iklim Investasi
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No.5 Tahun 1999. Tetapi setelah itu 
tidak ada yang mewakili dunia usaha 
di KPPU.” 

APINDO tidak sendiri. Direktur 
Eksekutif Asosiasi Produsen Terigu 
Indonesia (APTINDO), Ratna Sarie 
Loppiess, memiliki keluhan yang 
sama. Dirinya tidak melihat KPPU 
ikut mendorong iklim investasi 
di dalam negeri. “Saya mendapat 
masalah, justru KPPU malah membela 
importir”, jelasnya saat diwawancarai 
melalui saluran telepon. Menurutnya 
berkembangnya harga terigu impor 
berpengaruh terhadap rontoknya 
industri dalam negeri, sebab harga 
impor itu di bawah bahan baku.  
“Terkadang kita bingung cara  KPPU 
menarik definisi kartel. Sebab di KADIN 
kita semua mengeluhkan peran KPPU 
terhadap asing begitu lunak, dianggap 
pro asing, produk neolib”, tambahnya. 

Lepas dari benar atau tidaknya 
“tuduhan” tersebut, sulit bagi KPPU 
untuk mengatakan tidak, karena 
ada fakta. Keluhan pelaku usaha 
adalah fakta. Namun apakah karena 
menjalankan amanah undang-undang, 
lantas KPPU menjadi penghambat? Bisa 
jadi persoalannya tidak sesederhana 
itu. Apakah KPPUnya yang salah? 
Atau Undang-undangnya yang tidak 

benar? Atau pelaku usaha yang tidak 
memahami wewenang dan amar 
putusan KPPU?

Iklim investasi di tanah air memang 
masih mengalami banyak hambatan. 
Menurut Nasril Bahar, anggota Komisi 
VI DPR RI, faktor penghambat  
investas i  karena t idak adanya 
konsolidasi. Dalam birokrasi tidak 
‘seiya dan sekata’, antara departemen 
terdapat ego sektoral. Akibatnya mimpi 
mewujudkan pertumbuhan belum 
terpenuhi. Katakanlah pertumbuhan  
ekonomi 6,4 persen, pertumbuhan 
investasi pada sektor industri yang 
sangat kita sayangkan. ”Untuk 
menaikan satu digit saja tidak kelihatan, 
kenapa?” tanyanya. Meskipun UU No. 
25 Tahun 2007 tentang investasi sudah 
diundangkan, sampai hari ini kita 
belum melihat Peraturan Pemerintah 
(PP) pelaksananya.

Sementara Direktur Prakarsa, 
Asep Efendi, mencatat ada 15 ham-
batan utama investasi di Indo nesia. 
Tiga terbesar dari 15 hambatan 
tersebut adalah inefisensi birokrasi 
pemerintah, korupsi dan infrastruktur. 
Mengingat mayoritas investor kita 
masih dikuasai pihak asing, mereka 
sangat memperhatikan perangkat 
hukum dan kebijakan di suatu negara 

sebelum masuk untuk berinvestasi. Hal 
itu dikarenakan banyaknya perangkat 
aturan yang berkaitan dengan investasi 
mulai dari perizinan, regulasi pajak, 
mata uang, persaingan usaha, bahkan 
sampai urusan ekspatriat mereka juga 
perhatikan.  

Secara umum kebijakan investasi 
itu memang kewenangan pemerintah 
pusat. Di daerah hanya ada beberapa 
regulasi yang berkaitan dengan investasi 
misalnya izin lokasi di tingkat propinsi 
atau kabupaten. Meskipun mayoritas 
regulasi berasal dari pusat, namun 
justru yang jadi keluhan para investor 
adalah regulasi di level daerah. Masih 
banyak peraturan-peraturan di daerah 
yang tidak comply dengan peraturan 
di pusat. Terkadang di daerah juga 
masih ada ’pat-gulipat’ antara oknum 
pengambil kebijakan dengan investor 
yang akan masuk.

Hambatan investasi di tanah air 
memang belum sepenuhnya tuntas. 
Bahkan pemerintah Jepang pada tahun 
2004 mencatat ada 74 jenis hambatan 
investasi di Indonesia. Tekad pemerintah 
mengurangi ham batan berbuah manis. 
Setidaknya tahun 2010 tinggal 15 jenis 
hambatan yang tersisa. Namun seperti 
yang dikeluhkan APINDO, KPPU bisa 
menjadi ‘new comer’ penghambat 
investasi. Bagaimana menjelaskannya?

Faktor KPPU
Menurut Prof. Dr. Ahmad Erani 

Yustika, penyebab keluhan dunia 
usaha terhadap putusan KPPU ada 
dua. Pertama, pelaku usaha merasa 
dirugikan. Karena sebelum ada KPPU 
usahanya sudah demikian menggurita. 
Jadi ketika ada regulasi ini mereka 
merasa terancam. Kedua, karena 
kurangnya pengertian ter hadap peran 
dan wewenang KPPU. Dalam kasus 
tender, kurangnya pengertian larangan 
persekongkolan banyak terjadi. 
Karena itu sah-sah saja jika mereka 
yang dihukum me lawan. Guru Besar 
Universitas Brawijaya Malang ini 
menambahkan, justru banyak putusan 
yang meng untungkan masyarakat. 
Sebut saja putusan tentang kartel sms. 

Benny Pasaribu, Ph.D, salah 
seorang Komisioner KPPU menolak 

LAPORAN UTAMA
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tegas tudingan tersebut. ”KPPU 
menghukum investor karena dia mulai 
mengganggu tingkat kesejahteraan 
masyarakat,” tegasnya. Menurut 
mantan Ketua KPPU Tahun 2009 ini, 
yang diperlukan bagi investor adalah 
dua hal. Pertama, adanya kepastian 
hukum. Sebagai lembaga independen, 
KPPU sudah menjalankan tugas itu 
dengan menghukum yang salah dan 
membebaskan yang benar. Contohnya 
kita membebaskan kartel semen dan 
menghukum kartel fuel surcharge. 
Kedua, terciptanya persaingan sehat di 
pasar seperti terciptanya iklim usaha 
yang menumbuhkan level playing field. 

Senada dengan Benny, Asep Efendi 
menolak tuduhan bahwa KPPU 
mengganggu iklim investasi. Menurut 
alumni Insititut Teknologi Bandung 
(ITB) ini, hukum persaingan berfungsi 
untuk memberi kenyamanan dan 
kepastian aturan kepada semua pihak 
yang berbisnis pada suatu wilayah. 
Hukum persaingan merupakan 
bagian dari sebuah pembentukan 
lingkungan bisnis. Sebuah iklim 
usaha yang sehat di sebuah wilayah 
terjadi bilamana regulasi dan hukum 
perundang-undangan benar-benar 
ditegakkan. Jadi tidak benar jika 
pemberlakuan hukum persaingan usaha 
oleh KPPU menghambat iklim investasi 
di Indonesia. Justru investasi akan 
mengalir ke lingkungan bisnis yang jelas 
aturan hukumnya.

Investasi dan kebijakan per-
saingan memang sulit dipisahkan. 
Bahkan pengalaman di beberapa 
negara menunjukkan adanya korelasi 
positif antara investasi dan kebijakan 
persaingan. Contohnya kasus di 
Mexico. Tahun 1993, negara ini 
mengaktifkan The Federal Law of 
Economic Competition (LCFE) dengan 
Federal Competition Commission (FCC) 
sebagai lem baga yang bertanggung 
jawab menjalankan penegakan hukum 
persaingan usahanya. Sejak saat itu, 
Mexico memiliki reputasi yang sangat 
baik dalam menarik investor asing. 
(lihat Kebijakan Persaingan: Umpan 
Negara Memancing Investasi).

Tidak aneh, Komisi VI DPR RI 
yang menjadi mitra kerja KPPU sangat 

mendukung berdirinya lembaga 
persaingan ini. Menurut Nasril Bahar, 
banyak yang menilai kelahiran KPPU 
terlalu cepat. Tetapi bagi Nasril 
Bahar tidak benar. Justru KPPU lahir 
terlambat. Kenapa terlambat? Sebelum 
tahun 2000 banyak praktik monopoli 
yang dikuasai  oleh pengusaha-
pengusaha tertentu baik dalam bidang 
komunikasi, komoditi pangan, dan 
bidang transportasi. Dengan kehadiran 
UU ini semua mendapat bagian. Alhasil 
semua didapat dengan mudah dan 
murah. 

Nasril memberi contoh. Sebut saja 
di bidang komunikasi. Berapa banyak 
masyarakat yang diuntungkan dengan 
UU No 5/1999 ini? Dulu telekomunikasi 
dimonopoli oleh Temasek, begitu juga 
persoalan penerbangan, komoditi 
pangan, pupuk dan sebagainya, 
meskipun sampai sekarang masih ada 
yang mengakal-akali. Dengan UU ini 
kita bangga ada aturan yang jelas, 
dan aturan ini juga harus didukung 
misalnya dengan Komite anti dumping.

Sekjen Asosiasi Pedagang dan Pasar 
Tradisional (APPSI), Drs Ngadiran, 
tidak tahu apa peran dan manfaat KPPU 
bagi pedagang dan pasar tradisional. 
Namun ia senang saat KPPU memutus 
PT Carrefour Indonesia dihukum 

bersalah dalam kasus minus margin 
atau trading term. ”Dampak kehadiran 
peritel asing sangat kami rasakan” 
jawabnya saat ditanya tentang putusan 
KPPU. ”Satu peritel modern berdiri, 
puluhan pasar tradisional gulung tikar,” 
tambahnya. Karena itu KPPU dan  
Pemerintah tidak boleh takut memberi 
perlindungan hukum kepada pedagang 
kecil, baik petani maupun usaha kecil 
menengah (UKM). 

Kalau begitu, tuduhan bahwa KPPU 
menghambat investasi jelas kurang 
tepat. Sebab seperti yang disampaikan 
Wakil Ketua KPPU, Dr. Sukarmi, KPPU 
sudah melakukan proses beracara (due 
process of law) yang sesuai dengan 
aturan. Namun KPPU agaknya perlu 
berbenah diri. Pernyataan APINDO 
memang tidak berarti dunia usaha 
menentang KPPU. Namun yang 
dikhawatirkan Sofjan Wanandi bisa 
saja terjadi, yaitu masalah komunikasi 
KPPU dan dunia usaha. Menurut 
Sofjan, KPPU membutuhkan Public 
Relations yang baik agar pengusaha 
mengerti tanggung jawabnya. Jika 
hambatannya di komunikasi, maka 
saatnya KPPU berbenah. Jangan-
jangan bukan putusannya, tetapi cara 
berkomunikasinya KPPU. Begitu kan, 
pak? (Redaksi)
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PERTUMBUHAN ekonomi 2011 
di Indonesia di prediksi semakin 
membaik. Hal ini dilihat dari 

realisasi investasi yang dirilis oleh Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
sebesar Rp 208 triliun pada tahun 2010.  
Namun sejumlah hambatan sudah siap 
menghadang. Menurut Nasril Bahar, 
peran KPPU dinilai cukup strategis sebagai 
penegak hukum dalam persaingan usaha, 
KPPU yang menjalankan UU No 5/1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Tidak Sehat dinilai sebagai 
pahlawan bagi masyarakat konsumen 
yang merasakan manfaat ekonomi 
secara langsung. Untuk me ngetahui 
lebih mendalam pandangan beliau, 
wartawan Ma jalah Kompetisi; Rahmat 
Banu Widodo, Yudanov Bramantyo 
dan Fotografer Nanang Sari Atmanta, 
mewawancarai di ruang kerjanya di DPR. 
Berikut petikannya:
Bagaimana Anda melihat pros pek 
investasi ke depan dan apa hambatannya?

Sebelum ke sana saya ingin katakan 
dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) 
Jilid II, Presiden SBY mencanangkan 
investasi Rp10.000 triliun dalam masa 
lima tahun kedepan. Ini berarti ada 
keinginan pemerintah untuk mendorong 
pertumbuhan investasi kedepan. Harapan 
ini tentunya menjadi harapan buat kita 
semua. Pertumbuhan ekonomi itu 
untuk mengurangi pengangguran dan 
kemiskinan yang sampai hari ini masih 
berkisar 13,33 persen atau 31 juta jiwa. 
Namun untuk me wujudkan pro poor, pro 
growth, pro jobs, dan pro environment itu 
kita harus menghadapi banyak hambatan.
Faktor apa saja yang menjadi peng hambat?

Penghambat itu diantaranya tidak 
adanya kon solidasi yang terintegrasi. 
Konsolidasi dalam birokrasi tidak “seiya 

dan sekata’. Antar departemen terdapat 
ego sektoral atau mismanajemen yang 
belum terkonsolidasi dengan baik. 
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 
tentang investasi yang sudah diundangkan 
saja sampai hari ini kita belum melihat 
Peraturan Pemerintah (PP)nya.
Bagaimana dengan peraturan di bawahnya?

Saat ini banyak Peraturan Daerah 
(Perda) di kabupaten dan provinsi yang 
bertentangan dengan undang-undang 
penanaman modal (investasi). Pada per-
soalan teknis dan pengadaan, kita juga 
harus mempermudah prosedur birokrasi 
terutama tentang perizinan sehingga ada 
kepastian terhadap pengusaha lokal atau 
asing. Meskipun ada beberapa daerah 
menjalankan pelayanan satu atap pe-
layan an perijinan terpadu atau, “one 
stop service”, tapi belum semua dari 
450 kabupaten dan provinsi melakukan 
pelayanan seperti itu. 
Bagaimana dengan infrastruktur pen
dukung?

Infrastruktur pendukung juga 
berpengaruh seperti pembangunan jalan, 
tenaga kerja, dan energi. Bagaimana kita 
siap menerima calon investor, sementara 
infrastruktur kita belum selesai. Energi 
(listrik) kita yang 10.000 watt masih 
dalam proses, dan persoalan tenaga kerja 
yang belum beres. Inilah yang menjadi 
indikator bagi para investor. Tak dapat 
di pungkiri mata dunia mengarah ke 
Indonesia, sebagai salah satu negara 
yang menjanjikan investasi. Artinya 
Indonesia cukup seksi bagi para investor 
untuk melakukan penanaman modal di 
Indonesia. Namun apakah kita cukup 
puas hanya dengan slogan, sementara 
kita tidak membenahi diri?
Pembenahan di tingkat apa yang 
dimaksud?

Hal ini tidak terlepas dari regulasi 
yang di lahirkan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) RI dan eksekutif. Ini 
juga harus sejiwa senyawa. Sehingga 
mimpi pemerintah untuk menghadirkan 
investasi (direct investment) bukan hanya 
portofolio. Kalau portofolio gak ada 
masalah. Itu kan “easy come, easy go”. 
Hari ini dia beli, besok dijual, kemudian 
dia cabut. Kalau itu memang tidak bisa 
dibendung. Tetapi yang kita inginkan 
adalah direct investment yang langsung 
pada titik persoalan yaitu pro job, pro 
poor, pro growth, dan pro environment 
untuk mengentaskan kemiskinan dan 
mengurangi pengangguran dalam 
mencapai pertumbuhan ekonomi.
Apa yang harus dilakukan untuk 
menghadapi kendala di atas?

Untuk menghadapi kendala itu saya 
melihat perlu adanya kon solidasi secara 
nasional dari Presiden sampai tingkat Bupati 
dan Camat. Jangan sampai persoalan surat 
menyurat saja bisa berhari-hari. Satu 
hal lagi, persoalan tanah juga sangat 
mendasar, UU Pertanahan 1960 saat ini 
masih menjadi kendala. Misalnya investor 
yang ingin bangun jalan, tapi urusan tanah 
belum selesai. Jadi pemerintah sebaiknya 
menyusun peraturan tentang pertanahan, 
termasuk mengenai pengadaan lahan 
untuk keperluan investasi dalam bentuk 
infrastruktur maupun komoditi pangan. 

Sementara untuk pengusaha nasional, 
kebijakan suku bunga perbankan 
terutama bank swasta maupun 
pemerintah masih dirasakan cukup 
tinggi. Banyak kendala yang terjadi 
sesungguhnya menjadi domain eksekutif.

“KPPU itu Pahlawan 
bagi Rakyat”

Nashril Bahar
(Anggota Komisi VI DPR RI)
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Apakah artinya peraturan belum 
dijalankan secara maksimal?

Menurut saya Undang-Undang 
No. 25 dan 27 tentang investasi sudah 
cukup. Selanjutnya tinggal didukung 
oleh Undang-Undang Pertanahan dan 
Undang-Undang Energi. Menteri Dalam 
Negeri (Mendagri) pernah berjanji akan 
mengevaluasi dan mencabut Perda-perda 
yang menghambat pertumbuhan investasi 
di daerah. Ini menjadi domain eksekutif. 
Sedangkan Perda itu sendiri dalam hierarki 
undang-undang kan sangat di bawah. 
Jika bertentangan dengan yang di atas, 
otomatis menjadi gugur karena hukum.  

Artinya banyak Perda yang men jadi 
penghambat investasi?

Ya, mengenai regulasi tidak banyak 
yang dipersoalkan. Tetapi regulasi yang 
dilahirkan melalui perda-perda itu yang 
sering menjadi faktor penghambat 
kegiatan investasi di kabupaten, kota 
maupun provinsi. Kami mencatat ada 
ribuan Perda yang menghambat kegiatan 
investasi di daerah. Oleh karena itu, setiap 
kegiatan apapun baik yang dilakukan 
kepala BKPM maupun setingkat menteri 
lainnya harus menarik investor untuk 
melakukan investasi di negara kita.
Apa bukan karena faktor ke pasti an 
hukum yang tidak jalan?

Menurut saya pembenahan regulasi 
dan kepastian hukum me rupa kan salah 
satu kunci utama bagi para investor, 
terutama investor luar negeri. Contohnya 
jika ada calon investor mau berinvestasi ke 
negara kita, masak mereka harus membaca 
UU investasi di negara kita? Misalnya kitab 
UU Pertanahan, UU Kelistrikan dan lain-
lain. Mereka sesungguhnya membutuhkan 
UU Investasi yang tidak berbenturan 
dengan UU lainnya. Kehadiran UU No. 25 
dan 27 memang masih menjadi perdebatan 
di tengah-tengah masyarakat tetapi itu 
sudah mendekati sempurna. Artinya 
UU No. 25 harus sudah disosialisasikan 
secara terus-menerus oleh pemerintah 
atau BKPM. Terutama untuk regulasi yang 
harus dibenahi, informasi dan masukan-
masukan di lapangan perlu bagi kita.
Apa pengaruhnya jika kepastian hukum 
tidak berjalan?

Kalau persoalan hukum tidak jelas, 
dan persoalan regulasi masih tarik 
menarik antara daerah maupun pusat, 
saya khawatir impian untuk mewujudkan 
pertumbuhan ekonomi akan seperti 

mimpi di siang bolong. Jadi benar bahwa 
kita perlu membenahi sisi kepastian 
hukum. Barulah hal-hal pendukung seperti 
infrastruktur, energi, bunga bank, dan lain 
sebagainya dibenahi.
Bagaimana dengan kehadiran UU No 
5/1999?

Terkait dengan regulasi yang mengatur 
persaing an usaha, saya kira kita harus 
bangga dengan kehadiran KPPU. Meski 
banyak pengamat atau pelaku usaha 
mengatakan bahwa Indonesia terlalu 
cepat meng hadirkan UU Persaingan Usaha 
karena bisa menjadi penghambat investasi 
dan menjadi momok bagi investor, 
pengusaha dan sebagainya, saya rasa tidak.   
Apakah UU No. 5/1999 meng hambat 
investasi?

Argumentasinya, kita tidak mau 
negara dibentuk secara liberal. Ha rus ada 
norma yang mengatur tentang persaingan 
usaha. Harus ada yang dilindungi, ada 
yang diprioritaskan, ada juga yang 
disubsidi.  UU No. 5/1999 bukanlah 
penghambat investasi. Saya tidak se-
pendapat dengan yang mengatakan 
terlalu cepat menghadirkan UU tersebut.  
Justru bagi saya kita agak terlambat 
menghadirkan UU ini. Kenapa terlambat? 
Sebelum tahun 2000 banyak praktik 
monopoli yang dikuasai oleh pengusaha-
pengusaha tertentu. Dengan kehadiran UU 
ini semua mendapatkan bagian. Alhasil 
semua didapat dengan mudah dan murah. 
Apa contohnya?

Contohnya di bidang komunikasi, ber-
apa banyak masyarakat yang diuntungkan 
dengan UU No. 5/1999 ini? Dulu tele-
komunikasi dimonopoli oleh Temasek, 
begitu juga persoalan penerbangan, 
komoditi pangan, pupuk dan sebagainya, 
meskipun itu sampai sekarang masih ada 
yang mengakal-akali. Dengan UU ini kita 
bangga ada aturan yang jelas, dan aturan 
ini juga harus didukung misalnya dengan 
Komite anti dumping.

Yang lebih penting KPPU jangan 
dianaktirikan. KPPU membela jutaan 
rakyat Indonesia dalam menikmati nilai 
keekonomiannya. Tapi sebaliknya kuasa 
penuh Menteri Keuangan dan Badan 
Perencanaan Nasional tidak melihat 
bahwa sesungguhnya ini penting. Sehingga 
saya melihat KPPU bisa termarjinalkan 
dan termandulkan akibat ketidakcukupan 
dalam segi dukungan finansial di APBN. 
Kita mendorong pemerintah untuk melihat 

manfaat dan peran yang diemban KPPU.
Contoh lain apa? 

Bayangkan saja orang di tengah-
tengah sawah sudah bisa ber komunikasi 
dengan pulsa Rp 5.000. Kalau ada pulsa 
Rp 3.000 dia beli Rp 3.000. Itukan 
manfaat. Tapi masyarakat Indonesia 
belum bisa melihat manfaat tersebut.
Menurut Anda apa kontribusi KPPU 
bagi negeri ini?

Menurut saya, kontribusi KPPU terkait 
dengan pelanggaran hukum persaingan 
usaha yang masuk ke Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) cukup besar. Persoalan 
ditagih atau tidak ditagih itukan persoalan 
penegak hukum. KPPU ini seperti punya 
pistol tapi tidak punya peluru. Oleh karena 
itu ada sisi lemah dalam perundang-
undangan itu yang harus dibenahi oleh 
DPR. Maka DPR berkeinginan sekali 
untuk melakukan perubahan UU No 
5/1999 menuju suatu kesempurnaan 
dengan hak inisiatif DPR.
Apalagi yang bisa dirasakan dengan 
kehadiran KPPU?

Secara faktual kehadiran KPPU adalah 
persoalan penegakkan hukum. Apa-
kah negara kita tidak bisa melindung i 
usaha kecil dan menengah, apakah 
negara kita membiarkan pelaku usaha 
kita membiarkan praktik monopoli, 
kartel dan sebagainya? Dalam Undang-
Undang Dasar tertera negara melindungi 
segenap warga negara dan meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. Kalimat melindungi 
dan mensejahterakan itu kan sudah jelas, 
melindungi dengan hukum, sedangkan men-
sejahterakan dengan kebijakan anggaran. 
Apa yang akan dilakukan oleh Komisi 
VI untuk KPPU?

Komisi VI menghimbau Menteri 
Keuangan untuk mencukupkan 
anggaran KPPU, karena KPPU dapat 
dianggap sebagai pahlawan dengan 
pengimplementasian UU No 5/1999 
yang mendistribusikan manfaat ekonomi 
secara me rata. Disamping memberikan 
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
bagi negara, KPPU juga memberikan 
income saving bagi masyarakat melalui 
penurunan harga sehingga pendapatan 
negara dan income saving masyarakat 
bertambah. Mengenai anggaran untuk 
tahun 2012 sebelum dimasukan di 
anggaran besar oleh KPPU, kita akan 
melakukan raker dengan Menteri 
Keuangan (Menkeu). (NSA/RBW/YBA)
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SOFJAN Wanandi, Ketua Umum 
Asosiasi Pengusaha Indonesia 
(APINDO) beberapa waktu lalu 

mem buat pernyataan tentang KPPU. 
Dalam rilis yang dimuat sejumlah media, 
APINDO menilai bahwa Putusan KPPU 
menghambat iklim investasi. Pernyataan 
tersebut salah satunya dilatarbelakangi 
putusan KPPU yang meng hukum 
sejumlah pelaku usaha seperti Temasek, 
Pfizer dan sejumlah perusahaan maskapai 
penerbangan di dalam negeri. Untuk 
mengetahui lebih dalam tentang latar 
belakang pernyataan tersebut Ahmad 
Kaylani, Santy E. Tobing, R. Banu 
Widodo dan Retno Wiranti dari Majalah 
Kompetisi mewawancarai Sofjan 
Wanandi di kantornya di bilangan 
Kuningan Jakarta. Berikut petikannya:
Apa latar belakang APINDO mem 
buat pernyataan bahwa putusan KPPU 
menghambat iklim investasi?

Pernyataan itu dilatarbelakangi oleh 
keluhan anggota kami khususnya yang 
terkena duga an pelanggaran UU No. 5 
Tahun 1999. Mereka mengeluh tentang 
putusan, tentang proses beracara (due 
process of law) dan sebagainya. Karena 
mereka anggota kami, maka kami punya 
tanggung jawab untuk menyampaikan 
keluhan ini kepada KPPU dan publik. 

Namun demikian perlu diketahui 
bahwa sebagai pengusaha, saya juga 
sangat men dukung berdirinya KPPU. 
Bahkan kita juga termasuk pihak yang 
ikut melobi apa yang ada dalam Letter 
of Intent (LoI). Karena itu berdasarkan 

Sofjan Wanandi
(Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia 
- APINDO)

“Saya Mendukung KPPU”
Undang-Undang, apa yang dibuat 
KPPU sudah sesuai. Namun tujuan 
kita dalam membangun bangsa ini 
salah satunya adalah meningkatkan 
investasi, menyejahterakan rakyat dan 
menuntaskan kemiskinan. Karena itu  
bisa jadi tindakan KPPU (menghukum 
beberapa pelaku usaha) benar karena UU 
bilang begitu. Tetapi bagi pelaku usaha, 
sikap KPPU dianggap mengganggu iklim 
investasi. Selain itu, tidak ada wakil 
yang bisa membawakan suara-suara 
pengusaha di dalam pertimbangan-
pertimbangan KPPU. Karena tidak 
ada wakil pengusaha, maka putusan 
KPPU lebih banyak pertimbangan 
politisnya. Tidak sedikit kalangan 
pengusaha yang merasa bahwa KPPU 
bertindak overacting. Contohnya di 
Asosiasi Semen, masa rapat asosiasi aja 
di anggap kartel. Padahal dalam dunia 
bisnis, tanpa membuat asosiasi kita 
tidak akan bisa bernegosiasi dengan 
pemerintah. Sebaliknya kalau sendiri-
sendiri dianggap KKN, jadi semua serba 
salah. Dalam hal investasi, yang ekstrem 
terjadi dalam kasus PT Indosat.
Maksudnya ekstrem bagaimana? 

Iya. Dalam kasus PT Indosat KPPU 
menang, Indosat rugi. Tapi ketika 
menjual Indosat, Temasek yang dapat 
untung besar. Namun setelah itu Temasek 
tidak mau lagi berinvestasi di Indonesia. 
Jadi Singapura tidak mau investasi di 
Indonesia karena keputusan KPPU. 
Bagi mereka KPPU dianggap tidak fair, 
karena dulu pemerintah yang menjual 
Telkomsel dan Indosat, tapi setelah 
Temasek masuk, mereka justru dihukum. 
Sampai sekarang itu menjadi sikap dari 
Temasek dan Temasek mempengaruhi 
Singapura untuk tidak mau melakukan 
investasi di Indonesia.

Kemudian ada lagi kasus farmasi 
dimana KPPU bertindak seperti hakim. 
Misalnya orang punya paten dipersoalkan 

gak boleh paten. Padahal ini sebenarnya 
persaingan di antara agen, tetapi KPPU 
ikut menyalahkan dia. Dia sudah lama 
di sini, ingin investasi di sini. Agen nakal 
malah dimenangkan. Yang terjadi itu 
bisa menjalar ke semua perusahaan 
lain. Semua orang tahu, pengusaha-
pengusaha punya sikap ketika mereka 
tidak menyukai kita, mereka tidak 
akan investasi di sini dan pindah ke 
negara lain. Itu sikap pengusaha besar 
multinasional.
Lalu menurut Anda KPPU harus 
bagaimana?

KPPU perlu merubah cara pe nangan-
annya. Kalau dulu rada galak dan KPPU 
juga membutuhkan kredibilitas, saya 
setuju pada hal itu. Tapi sekarang bukan 
waktunya lagi. Kalau kita sama-sama 
berminat menarik investasi di Indonesia, 
ayo kita jalan bareng. Saya memahami 
keluhan mereka karena mereka merasa 
tidak melakukan apa yang dituduhkan 
KPPU. Dengan pernyataan ini sebenarnya 
saya ingin menyampaikan sisi lain, 
mungkin apa yang saya sampaikan 
belum tentu benar juga. Anda benar dari 
satu sisi, tapi saya ingin menyampaikan 
kebenaran dari sisi yang lain, sehingga 
diharapkan ada titik temu. Kita semua 
be kerja untuk bangsa ini agar lebih 
baik. Kita tengah berhadapan dengan 
globalisasi. Lawan kita global, bukan 
antar kita sendiri. Namun demikian 
KPPU jangan terpengaruh, karena dalam 
persaingan, banyak orang yang bersaing 
secara tidak sehat, dan mereka semua 
punya argumen yang kuat. Semua bicara 
“beside of the coin”. Sehingga KPPU 
harus membuat putusan yang paling baik 
dan adil untuk semuanya.
Lalu apa langkah APINDO? 

Menurut saya KPPU juga harus 
mendengarkan suara pengusaha. Kita 
pasti tidak berpihak kepada orang yang 
jelek. Di APINDO sen diri belum muncul 
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soal isu persaingan, tapi memang ada 
rencana kita membentuk tim ahli. Ada 
tim advokasi yang berhubungan dengan 
legal, tenaga kerja dan sebagainya. Tim ini 
nantinya menilai seluruh Undang-Undang 
yang masuk ke parlemen. Tim itu bekerja 
hingga tingkat provinsi, kabupaten, kota. 
Sedangkan untuk bidang persaingan 
belum ada karena baru, dan saya anggap 
kasusnya masih kecil-kecil.
Jadi intinya?

Kondisi sudah berubah sekarang ini. 
KPPU harus mendukung agar kita lebih 
hebat lagi menarik investasi. Perbaiki 
sistem hukum kita. Investasi yang paling 
dibutuhkan sekarang adalah investasi 
yang banyak menyerap tenaga kerja. 
Bukan investasi di bidang sumber daya 
alam, batu bara, pertambangan, kelapa 
sawit.  Itu semua untungnya besar, tapi 
tidak banyak pakai buruh. Devisa dia 
banyak tapi kekayaan alam kita dikuras 
terus. Hutan kita sudah habis, minyak 
sudah habis, gas habis, besok kita mau 

jualan apa? Kan kita 

mesti jaga untuk anak cucu kita.
Jadi maksudnya begini, komu ni kasi 

antara KPPU dan dunia usaha sangat 
penting. Kami akan berikan informasi 
apa yang kami punya dan KPPU 
butuhkan. Silakan KPPU dengarkan 
saja. Lakukan saja se-fair mungkin. Saya 
percaya integritas KPPU. Jangan hanya 
karena kepentingan satu dua orang 
tujuan baik KPPU terganggu. Namun 
demikian perlu ada pimpinan yang 
mampu meningkatkan apa yang sudah 
ada agar tujuan semua pihak tercapai.
Lalu bagaimana pendapat Anda agar 
tujuan KPPU dan kepentingan dunia 
usaha tercapai?

Saya baru tahu belum ada departemen 
yang bekerja sama dengan KPPU untuk 
saling mengisi. Padahal kerja sama itu 
penting agar semua Undang-Undang 
yang ada itu tidak saling bertentangan. 
Contohnya Menteri Perdagangan yang 
akan mengeluarkan Undang-undang 
Per   dagangan. Kalau KPPU diajak, 
maka Kementerian Perdagangan tidak 

akan repot lagi me masukkan unsur 
persaingan usaha di dalamnya, sehingga 
nilai perdagangan sehat dapat tercipta 
melalui Undang-Undang tersebut. Namun 
sayangnya hal ini tidak terjadi. KPPU 
sebenarnya boleh dibilang independen 
tapi tetap saja harus ada koordinasi. 
Kalau yang lain ada payungnya, maka 
KPPU juga harus punya link yang kuasa 
dan bertanggung jawab.
Saran Anda untuk KPPU? 

KPPU harus punya public relations 
yang bagus agar pengusaha mengerti 
tanggung jawabnya. Semua putusan 
sebaiknya dipublikasikan, baik yang 
kalah atau menang. Ini agar publik bisa 
mengetahui alasan-alasan yang digunakan 
KPPU. Jika kalah di Mahkamah Agung 
atau Pengadilan Negeri, tidak harus 
ada perasaan sakit hati. Sebaliknya jika 
menang,  tidak perlu menjadi bangga 
karena tidak ada gunanya. Tugas kita 
sekarang adalah mengimplementasikan 
peraturan yang baik dengan cara main 
yang baik. (AK/RBW/ST/RW)

“KOMPETISI dalam dunia usaha harus diatur, sebab pasar 
bekerja dalam wujud yang tidak sempurna, karena itulah 
diperlukan regulasi”, demikian pendapat Prof. Dr. Ahmad 

Erani Yustika, pria yang aktif menjadi peneliti di Institute for 
Development of Economics and Finance (INDEF). Saat ini, 
banyak negara maju yang sudah mengimplementasikan hukum 
dan kebijakan persaingan dan aturan tersebut dibuat untuk 
memastikan bahwa pelaku usaha menjalankan usahanya secara 
fair dan semua pelaku ekonomi mempunyai akses yang sama. 

Menurut Erani, jika ada pelaku usaha yang mengatakan 
keberadaan KPPU menghambat investasi berarti ada dua 
kemungkinan; kemungkinan pertama adalah karena pelaku 
usaha itu merasa dirugikan oleh penerapan regulasi tersebut. 
”Karena sebelum ada KPPU, usahanya itu sedemikian kuatnya 
dan menggurita, tetapi ketika ada regulasi ini mereka merasa 
posisinya dirugikan”. Namun tidak bisa dikatakan bahwa KPPU 
menghambat investasi, tetapi mungkin menghambat posisi 
dominan pelaku usaha itu sendiri.

Kemungkinan yang kedua adalah kurangnya pengertian 

Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika 
(Peneliti Institute for Development of 
Economics and Finance - INDEF)

“KPPU Tidak Menghambat 
Proses Investasi”

dari para pelaku usaha terhadap aspek regulasi yang 
dianggap mengganggu iklim usaha tadi itu, misalnya ketika 
KPPU membatalkan proses tender atau akuisisi perusahaan.

Bagi pengusaha, keputusan tersebut bisa saja dianggap 
sebagai keputusan jangka pendek yang mengganggu 
investasi. KPPU sendiri harus memberi pengertian terus- 
menerus kepada pelaku usaha bahwa keberadaan KPPU 
bukannya menghambat investasi, justru KPPU ada untuk 
memastikan investasi berjalan pada koridor yang sehat. 

Dahulu sebelum UU No. 5 Tahun 1999 diberlakukan, 
praktik monopoli dan oligopoli merupakan praktik yang 
lumrah di Indonesia. Para pelaku usaha mendapatkan 
kenikmatan dari praktik tersebut. Kemudian lahirlah UU 
Antimonopoli yang mengusik proyek mereka. ”Dalam teori 
ekonomi politik adalah hal yang biasa kalau mereka melakukan 
perlawanan-perlawanan semacam itu. Sepanjang KPPU berjalan 
sesuai dengan koridor Undang-undang, tidak ada alasan untuk 
melangkah mundur menghadapi pernyataan-pernyataan 
semacam itu”, pungkas Erani. (RBW)
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“Pemerintah Harus Punya Kemauan”

AW A L 
t a h u n 
2 0 1 1 , 

p e m e r i n t a h 
mengeluarkan 
p e r  n y a t a a n 
b a h w a  p e r -
t u m b u h a n 
ekonomi  dan 
investasi di tahun 
2011 meningkat 

dan akan memberi manfaat bagi petani dan 
pedagang kecil. Namun Drs. Ngadiran dari 
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia 
tidak mem percayai hal itu, sebab beberapa 
bulan ini harga bahan baku produksi ikut 
bergerak naik dan kondisi ini diprediksi 
akan membawa dampak meningkatnya 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di 
banyak perusahaan. 

Drs. Ngadiran 
(Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia – APPSI)

Dampaknya melebar. Seperti 
rendahnya daya beli ter hadap produk 
tertentu di dalam negeri, sementara pro-
duk impor bebas bea masuk. Hal ini tentu 
menambah tekanan pada produksi dalam 
negeri. Ditambah dengan berdirinya pasar 
swalayan, supermarket modern dan mal 
yang mematikan warung dan pedagang 
tradisional. Daftar penderitaan pedagang 
semakin panjang, akibatnya daya beli 
masyarakat terus melemah. 

Menurut Ngadiran, jika kondisi ini 
terus berlanjut akan sangat berbahaya. 
Karena itu pemerintah harus memiliki 
kemauan agar kehidupan masyarakat 
kecil bisa bertahan dan tumbuh dengan 
lebih baik. ”Sudah saatnya pemerintah 
memberi perhatian yang lebih besar 
terhadap pembangunan dan perbaikan 
kondisi pasar tradisional agar lebih bersih 

dan manusiawi, PKL harus mendapatkan 
tempat yang layak dan dilindungi”.

Ngadiran sendiri belum ter lalu familiar 
dengan peran KPPU bagi pelaku usaha 
pasar tradisional. Namun langkah KPPU 
dalam menghukum PT Carefour beberapa 
tahun lalu membuatnya percaya bahwa 
KPPU masih bisa diharapkan. Sebab 
dampak peritel besar bagi keberadaan 
pasar tradisional sangatlah besar, karena 
ketika satu supermarket berdiri, puluhan 
pasar tradisional bisa gulung tikar. ”Oleh 
karena itu, jika terkait masalah per-
lindungan dari pelaku usaha asing, peran 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) sangatlah penting. Pemerintah 
tidak boleh takut memberi perlindungan 
hukum kepada pedagang kecil, baik petani 
maupun usaha kecil menengah (UKM)”, 
pungkasnya. (RBW)

Ratna Sari Loppies 
(Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen 
Tepung Terigu Indonesia - APTINDO)

“KPPU Belum Mampu Dorong Investasi”

INDONESIA adalah negara yang sangat bergantung pada 
produksi bahan pangan. Ketika negara ini tidak sanggup 
lagi menyuplai kebutuhan rakyatnya, mau tidak mau kita 

harus bergantung pada produk impor. Hal ini yang membuat 
Ratna Sari Loppies, Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen 
Tepung Terigu Indonesia, mengatakan bahwa potret kebijakan 
nasional kita saat ini lebih menguntungkan para importir. 
Pertumbuhan ekonomi tetap ada, namun sayangnya hanya 
dinikmati oleh para importir. 

Menurut Ratna, keadaan ini tidak hanya terjadi di 
sektor terigu saja tetapi terjadi juga di sektor lain. ”Yang 
menjadi kekhawatiran kita, seberapa lama keadaan ini 
bisa bertahan. Kalau impor terus naik tentunya akan 
menumbangkan industri-industri dalam negeri, padahal 
disitulah tempat bersandarnya tenaga kerja dan buruh. 
Belum lagi kalau terjadi pemutusan hubungan kerja 
(PHK) besar-besaran, ini akan berdampak pada 
menurunnya daya beli masyarakat dan bertambahnya 
angka kemiskinan”.

Meskipun harga barang murah, masyarakat tetap 
tidak bisa membeli. Sebab secara teori, konsumen yang 
memiliki daya beli harus mempunyai pekerjaan dan 

penghasilan yang tetap. Kemudian hambatan lainnya adalah 
ketika bea masuk bahan baku terigu naik, tapi laba barang jadi 
justru turun atau bahkan nol. ”Nah, ini kan menghilangkan 
insentif bagi dunia industri sehingga memicu pelaku industri 
menjadi importir”, tuturnya.

Sementara terkait soal terigu impor, menurut Ratna, harga 
terigu impor sangat berpengaruh terhadap rontoknya industri 
dalam negeri, sebab harga impor itu di bawah harga bahan 
baku. Kecurigaan bahwa harga terigu di tanah air merupakan 
harga kartel tentunya masih harus dikaji lagi. Kartel atau 
tidak, biaya produksi per negara tetap harus diperhatikan. 

”Terkadang kita bingung pada cara KPPU menarik 
definisi kartel, sebab di Kamar Dagang dan Perindustrian 

Nasional kita semua mengeluhkan peran KPPU terhadap 
asing yang begitu lunak, dimana KPPU dianggap 

pro asing dan produk neolib”.  Menurut Ratna, 
KPPU juga belum mampu mendorong iklim 
investasi dalam negeri karena pada beberapa 
kasus KPPU malah membela importir. ”Untuk 
itu ada baiknya KPPU memperbaiki diri agar 
mampu menciptakan iklim investasi yang 

kondusif”. (RBW)
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TIDAK dapat dipungkiri, kondisi iklim investasi 
di Indonesia saat ini secara umum masih banyak 
hambatan. Berdasarkan hasil riset Danareksa 

Research Institute tahun 2010, ada 15 hambatan utama 
investasi di Indonesia. Tiga terbesar dari 15 hambatan 
tersebut adalah inefisiensi birokrasi pemerintah, 
korupsi, dan infrastruktur. Sisanya antara lain masalah 
ketersediaan tenaga terampil, sistem pembayaran, dan 
suku bunga.

Menurut Asep Efendi, Direktur Research & 
Development Interdev Prakarsa, fakta ini juga 
didukung oleh hasil survey dari World Bank yang 
menunjukkan bahwa hambatan terbesar investasi 
ada pada birokrasi pemerintah dan bukan melulu 
pada masalah infrastruktur. Jika dilihat dari sisi fiskal 

dan moneter, sebenarnya 
Indonesia saat ini 
memiliki modal yang 
cukup untuk bisa lari 
ke depan. Namun 
j i ka  p emer in t ah 

t i d a k  s e r i u s 
menyelesaikan 
m a s a l a h 
birokrasi dan 
korupsi maka 
hambatan 

Asep Efendi
(Direktur Research & Development Interdev Prakarsa)

“Hambatan Terbesar Ada di 
Birokrasi”

ini akan menjadi momok bagi investor dan menyulitkan 
peningkatan investasi di Indonesia.

”Mayoritas investor kita masih dikuasai pihak 
asing. Investor asing sangat memperhatikan perangkat 
hukum dan kebijakan di suatu negara sebelum mereka 
masuk untuk berinvestasi. Hal itu dikarenakan 
banyaknya perangkat aturan yang berkaitan dengan 
investasi, mulai dari perizinan, regulasi pajak, mata 
uang, persaingan usaha, bahkan sampai urusan 
ekspatriat, yang juga mendapat perhatian”, lanjutnya.

Pada sisi lain, persaingan adalah kenyataan dalam 
dunia bisnis yang tidak bisa kita hindari. Oleh karena 
itu, untuk menghindari penguasaan satu pihak atas 
pihak lain atau untuk menghindari adanya pihak yang 
tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama 
maka kita memerlukan hukum persaingan usaha.

Hukum persaingan usaha merupakan salah satu 
faktor penentu yang menjadi concern pelaku usaha 
asing untuk menanamkan modalnya di suatu negara, 
karena hukum persaingan usaha berfungsi untuk 
memberikan kenyamanan dan kepastian aturan kepada 
semua pihak yang menyelenggarakan kegiatan bisnis 
pada suatu wilayah. Hukum persaingan merupakan 
bagian dari pembentukan lingkungan bisnis. Iklim 
usaha yang sehat akan tercipta bilamana regulasi dan 
hukum perundang-undangan benar-benar ditegakkan 
dan di ranah inilah KPPU memainkan perannya sebagai 
”wasit”. Jadi tidak benar jika pemberlakuan hukum 
persaingan usaha oleh KPPU menghambat iklim 
investasi di Indonesia. Justru investasi akan mengalir 
ke lingkungan bisnis yang jelas aturan hukumnya.

Namun menurut Asep, kita harus memastikan 
bahwa implementasi hukum persaingan sudah benar. 
Persoalan yang perlu dicermati bukan pada produk 
hukumnya tetapi pada law enforcement-nya. KPPU dan 
institusi pemerintah lain harus menjalankan perannya 
masing-masing dengan benar dalam berkontribusi 
terhadap peningkatan investasi.  (YBA/FH/ST)
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sehat. (3) Equal Treatment, yaitu 
pemerintah memperlakukan setiap 
pelaku usaha secara sama. 

Namun demikian pemerintah 
harus tetap memiliki nasionalisme 
dengan mendahulukan koperasi, 
baru kemudian Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) dan swasta, karena 
bangsa yang besar selalu berpihak 
kepada produk dalam negerinya 
dan usaha ekonomi kerakyatan. 
Perlindungan itu sendiri dapat 
dilakukan melalui bea masuk dan 
subsidi. Disini, perlakuan yang sama 
bukan berarti sama secara identik. 
Tetap ada perbedaan, namun harus 
didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 
dan peraturan perundang-undangan. 
Jika dibuat perlakukan yang sama 
maka tidak akan ada keberpihakan. 

Persaingan usaha yang sehat 
bukan berarti menyamaratakan 
ekonomi domestik dengan ekonomi 
in t e rnas iona l  a tau  ekonomi 
lemah dengan ekonomi kuat. 
Persaingan usaha bukan untuk 
menyamaratakan hal itu. Oleh 
sebab itu, ada persaingan usaha 
sehat yang bermakna sustainbility 
yaitu persaingan usaha untuk 
keberlanjutan. Keberpihakan sesuai 
dengan konstitusi dan perundang-
undangan dimana semua berpayung 
pada UUD 1945, khusunya Pasal 
33 ayat 2.

KPPU dan Investasi 
Untuk Kesejahteraan

Benny Pasaribu, PhD
Komisioner KPPU RI

Setiap negara membutuhkan modal untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonominya, baik negara maju maupun berkembang. Namun arus 
modal masuk melalui investasi membutuhkan lingkungan atau 
iklim yang mendukung agar investasi memberi keuntungan. Hal 
ini memancing terciptanya sistem perdagangan baru di mana 
hampir setiap negara berlomba-lomba untuk menarik investasi dari 
dalam dan luar negeri melalui kebijakan investasi. Semua negara  
berkembang yang baru lepas dari rezim otoritarianisme kini berlomba 
mempercantik diri untuk menjadi negara tujuan investasi.

adalah KPPU membebaskan dugaan 
ada nya kartel semen, namun KPPU 
menjatuhkan denda dalam kasus 
kartel fuel surcharge. Jika memang 
tidak melanggar, KPPU akan mem-
bebaskan demi kepastian hukum.  

Kedua, terciptanya persaingan 
yang sehat di pasar. Persaingan 
sehat  t e r sebut  berupa ik l im 
usaha yang menumbuhkan level 
playing field. Dalam level playing 
field terdapat equality yaitu; (1) 
Equal Opportunity, yang berarti 
kesempatan berusaha yang sama 
kepada pelaku usaha dimana tidak 
ada yang didiskriminasi. (2) Equal 
Accessibility, dimana tidak ada 
pelaku usaha yang dilarang untuk 
memasuki pasar. Contohnya; tidak 
ada pelaku usaha yang dilarang 
untuk mendapat kredit bank. Yang 
penting adalah setiap pelaku usaha 
yang mendapat opportunity sudah 
melalui proses persaingan usaha yang 

KOMISI Pengawas Persaing an 
Usaha (KPPU) sebagai lembaga 
persaingan (competition 

authority) di tanah air lahir dalam 
konteks ini, dan dengan sendirinya 
ikut serta dalam menciptakan iklim 
investasi. Setidaknya, investasi yang 
berpotensi menimbulkan perilaku 
persaingan curang sudah diantisipasi 
sejak dini. Bahkan dibandingkan 
dengan institusi persaingan usaha di 
negara lain, KPPU lebih maju dan 
sistematis sehingga KPPU tidak hanya 
memberikan kepastian dalam berusaha 
namun juga memancing investasi 
dan menciptakan kesejahteraan bagi 
rakyat.  

Dalam konteks ini, tumbuh subur-
nya investasi dipengaruhi oleh dua 
faktor. Pertama, adanya kepastian 
hukum. Sebagai lembaga independen, 
KPPU telah melakukan peran tersebut 
dengan menghukum yang salah dan 
membebaskan yang benar. Contohnya 
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Persyaratan investasi asing 
dan investasi dalam negeri tidak 
harus dibuat sama karena harus 
ada keberpihakan. Persaingan 
usaha yang sehat mengakui adanya 
keberpihakan. Ketika ada kepastian 
seperti itu, keamanan berinvestasi 
akan meningkat. KPPU memahami 
mengapa pelaku usaha di Indonesia 
tidak begitu percaya dengan KPPU 
dalam hal pengambilan keputusan. 
Dalam hal ini, KPPU harus terbuka 
untuk konsultasi agar pelaku 
usaha memperoleh pemahaman. 
Contohnya melalui tukar menukar 
pikiran antara KPPU dengan KADIN, 
APINDO, federasi buruh/ karyawan, 
untuk menguji dampak dari putusan 
KPPU terhadap lapangan pekerjaan, 
karena putusan KPPU berdampak 
pada tingkat kemiskinan dan 
pengangguran.

Jika kita membutuhkan investasi 
agar kesejahteraan tercipta, lalu 
mengapa  KPPU menghukum 
investor yang melanggar? Tentunya 
karena dia mulai mengganggu 
tingkat kesejahteraan masyarakat. 
Bagaimanapun, kita harus kembali 
kepada Undang-Undang Dasar Tahun 
1945 Pasal 33 yang menyatakan 
bahwa negara punya kuasa, dimana 
dalam hal ini, KPPU berwenang 
untuk melindungi kepentingan 
masyarakat luas. 

Contoh konkritnya adalah 
perilaku kartel yang dapat terjadi 
antara investor asing dengan investor 
domestik, oknum pejabat dengan 
pelaku usaha dan pelaku usaha besar 
dengan pelaku usaha menengah atau 
kecil. Kartel juga bisa terjadi pada 
saat kondisi ekonomi booming, 
bisa juga terjadi pada saat kondisi 
ekonomi krisis.

Pasal-pasal dalam UU No. 5 
Tahun 1999 mengatakan bahwa 
KPPU boleh menghukum kartel 
apabila hal itu sudah berakibat 
pada tingkat kesejahteraan rakyat 
yang semakin menurun. Artinya, 
KPPU tidak sewenang-wenang dalam 
menghukum. Dalam hal kartel, apa 
yang kita cari? Yang dicari bukan 
perjanjiannya saja, seperti yang 

dilakukan ahli hukum dengan melihat 
pasal-pasalnya. Dari sudut pandang 
ekonomi, yang pertama dilihat 
adalah apa yang dilakukan pelaku 
usaha sehingga mengakibatkan 
kerugian masyarakat. 

Faktor yang utama adalah harga. 
Apakah tingkat harga barang atau 
jasa yang diperdagangkan sudah 
begitu tinggi?. Secara teori bisa 
dibandingkan antara harga kartel 
dengan harga dalam kondisi bersaing 
sempurna. Bisa juga dengan cara 
melihat struktur cost-nya. Unit cost 
untuk memproduksi berapa? Maka 
keuntungan yang wajar berapa? 
Atau cara yang ketiga, harga di pasar 
internasional berapa. Jika harga 
sudah terlalu tinggi, maka kita dapat 
melihat profit dari perusahaan. Jika 
keuntungan lebih dari normal maka 
dapat disebut sebagai supernormal 
profit sebagai akibat dari harga yang 
tinggi. Dalam hal ini, keadilan akan 
terjadi jika pelaku usaha bersaing 
sehat. Dengan demikian, masyarakat 
dapat membeli dengan harga yang 
lebih murah.

K e t i k a  k o n s u m e n  s u d a h 
kehilangan kesejahteraan, disitulah 
penilaian KPPU masuk. Konsumen 
disini diartikan secara luas, yaitu 
meliputi seluruh rakyat termasuk 
produsen  (kecua l i  komodi t i 
tertentu). Contohnya, bukan hanya 
pembeli minyak goreng saja yang 
konsumen, tetapi yang membeli 
Crude Palm Oil (CPO) juga termasuk 
konsumen. Ketika harga barang 

naik maka yang terjual menjadi 
sedikit. Kadang dipaksa untuk 
terjual sedikit untuk mendapatkan 
untung besar (monopoli). Demikian 
juga ketika jumlah produksi sedikit 
dengan harga bahan baku yang 
sama, maka yang dijual menjadi lebih 
sedikit sehingga kesejahteraan disana 
berkurang. Jadi disini KPPU tidak 
hanya mementingkan konsumen 
minyak goreng saja.

Ket ika  harga  na ik ,  maka 
pengeluaran konsumen untuk 
membeli barang kebutuhan sehari-
harinya akan meningkat sehingga 
tidak dapat digunakan untuk 
kebutuhan lain. Dengan demikian 
jumlah orang miskin pun meningkat. 
Jika KPPU dapat menegakan hukum 
secara pasti melalui prosedur yang 
transparan tentunya akan berakibat 
pada investasi, meskipun penegakan 
hukum persaingan usaha bukanlah 
satu-satunya faktor, karena masih 
ada faktor-faktor pendukung lainnya. 

Kesimpulannya, peningkatan 
iklim investasi harus didorong 
melalui kinerja bersama, bukan 
manunggal. Persaingan sehat dapat 
berdampak positif jika KPPU dapat 
memberikan kepastian hukum dan 
menciptakan iklim usaha yang 
kondusif bagi investasi melalui 
persaingan usaha yang sehat. 
Jadi investasi dalam perspektif 
persaingan adalah investasi yang 
memberikan kesejahteraan dan 
bukannya kumpulan pelaku usaha 
yang curang. n
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SELEPAS terpilih sebagai Ketua 
KPPU untuk Tahun 2011, 
Muhammad Nawir Messi bergerak 

cepat. Alumni Australian National 
University (ANU) ini langsung menyusun 
agenda; langkah dan respon apa yang 
akan dilakukan KPPU pada tahun 
2011. Sebagai ekonom, Nawir Messi 
menilai kondisi ekonomi dunia tidak 
hanya berdampak pada pertumbuhan 
melainkan juga akan banyak bergesekan 
dengan isu-isu persaingan usaha. Bersama 
dengan sejumlah media nasional lainnya, 

Santy  E . 
T o b i n g , 

Rahmat Banu Widodo, dan Yudanov 
Bramantyo dari Redaksi Majalah 
Kompetisi diterima di ruang kerjanya. 
”Tahun ini KPPU akan fokus pada 
kegiatan usaha yang bersentuhan dengan 
hajat hidup orang banyak”, papar pria 

yang sempat 
m e n j a d i 
a n g g o t a 
D e w a n 
Marit im 
Nasio nal. 
Ber ikut 
petikan 
wawan-

cara dengan beliau.
Bagaimana kondisi persaingan 

usaha di Indonesia dalam 10 tahun 
terakhir?

Kalau dimulai dari awal, KPPU 
dan Undang-Undang No. 5 Tahun 
1999 lahir di tengah situasi ekonomi 
politik yang sangat runyam. Dimana 
di masa lalu, praktis hampir tidak ada 
persaingan. Tatanan ekonomi tidak 
dibimbing oleh pasar tapi oleh tangan-
tangan kuat penguasa masa lalu. Karena 
itu lahirlah UU No. 5 Tahun 1999 yang 
kemudian diikuti oleh 
lahirnya KPPU. 

M. Nawir Messi
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia
Periode 2011

TOKOH

Ketua KPPU:
“Saya akan Fokus pada Kegiatan 
Usaha yang Menjadi Hajat Hidup 

Orang Banyak”
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Lahirnya UU ini untuk mengatur 
perilaku usaha supaya fair, adil, 
transparan dan efisien. UU No. 5 
adalah sebuah deklarasi bahwa pada 
saat ia diberlakukan, Indonesia sudah 
menganut suatu sistem atau tatanan 
ekonomi yang disebut pasar yang 
berkeadilan. KPPU dilahirkan untuk 
mengawal dan menjaga kelangsungan 
ekonomi pasar yang berkeadilan. Jika 
situasi di masa lalu seperti itu, tentu saja 
selama 10 tahun ini dapat dikatakan 
bahwa sudah ada perbaikan dimana-
mana. 

Contohnya di sektor penerbangan. 
Dulu sebelum KPPU ikut campur 
tangan, konsumen harus membayar 
3-4 juta untuk perjalanan pulang pergi 
Jakarta-Surabaya, tapi sekarang pilihan 
maskapainya lebih banyak dengan range 
harga mulai dari Rp 300.000 hingga Rp 
1.000.000. Demikian pula segmentasi 
pasar di sektor penerbangan sudah luar 
biasa, pasar berkembang sedemikian 
rupa. Waktu KPPU membebaskan sektor 
penerbangan supaya ada kompetisi, 
semua direktur dan pengusaha datang. 
Garuda dan Merpati datang dan berkata 
jika KPPU membuka sektor ini, mereka 
pasti tutup minggu depan karena 
bangkrut. Namun apa yang terjadi, 8 
bulan kemudian Garuda titip pesan 
bahwa mereka berterima kasih karena 
for the first time Garuda membukukan 
profit yang double. 

Apa artinya?
Message dari semua ini, kalau ada 

persaingan pasti ada inovasi. Anda 
tidak akan membuat inovasi kalau 
tidak terdesak. Persaingan memacu 
dan mendesak orang untuk melakukan 
sesuatu untuk survive atau bahkan 
menjadi the best. 

Kembali ke hal yang kita bicarakan, 
banyak hal seperti itu yang KPPU 
lakukan. Di telekomunikasi, contoh 
kecilnya, dulu sekali sms Anda bayar 
Rp 300. Setelah KPPU melakukan 
pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi, 
mereka mulai membenahi diri, hingga 
sekarang 1 kali sms kita hanya perlu 
membayar Rp 75. Bayangkan jika 
nominal itu dikalikan sekian ratus 
juta transaksi per bulan, berapa biaya 
yang bisa dihemat oleh konsumen. 
Oleh karena itu, sekarang tarif 
telekomunikasi pun turun. Mereka 

yang tadinya tidak bisa membeli pulsa, 
sekarang bisa. Saudara-saudara kita 
para petani coklat kakao di Sulawesi 
dan Kalimantan yang tadinya buta 
terhadap pasar, tidak mengerti apa 
yang terjadi di perdagangan besar di 
Surabaya, sekarang bisa mengakses 
hal itu dari bawah pohon. Jadi jika ada 
tengkulak datang dan ingin membeli 
coklat dengan harga 10 ribu per kilo, 
mereka bisa langsung sms ke Surabaya 
untuk menanyakan harga. Bayangkan 
proses pemberdayaan ekonomi dari 
sebuah pertarungan yang dibuka 
sedemikian rupa yang pada akhirnya 
menguntungkan semua pihak yang 
bersedia untuk bekerja keras. 

Apa yang telah dicapai KPPU?
Jika ditanyakan dari awal sampai 

sekarang, jawabannya tentu banyak. 
Kita telah mendorong persaingan dan 
membuat ekonomi jadi hidup. Tidak 
hanya sekedar membuka pintu masuk 
bagi perusahaan-perusahaan tangguh 
dan besar, tapi terbuka juga kesempatan 
bagi mereka yang punya keinginan 
kuat dan punya tekad. Sehingga bisa 
dilihat bukan cuma jumlah pelaku 
usaha yang semakin banyak, tapi 
sektor-sektor monopoli oligopoli juga 
dibenahi satu per satu. Dan rasanya 
tidak terlalu bias jika dikatakan ada 
improvement yang sangat besar. Tapi 
jika ditanyakan apakah improvement 
itu sudah memadai, dapat dijawab 
masih jauh dari memadai. Tidak 
mungkin persoalan selama 60 tahun, 
bahkan sekian ratus tahun telah dirusak 
Belanda dapat dibenahi dalam waktu 
10 tahun. Masih banyak persoalan 
yang tersisa. Persaingan belum begitu 
bagus di banyak sektor, hingga masih 
banyak hal yang harus dibenahi, baik 
dari sisi perilaku dunia usaha maupun 
dari sisi kebijakan ekonominya.

Sektor apa saja yang harus 
dibenahi?

Salah satu prioritas saya tahun 
ini adalah menyentuh bidang-bidang 
usaha yang langsung bersentuhan 
dengan hajat hidup orang banyak. 
Salah satunya adalah industri obat-
obatan. Saya masih meragukan bahwa 
industri obat-obatan sudah berada 
pada situasi yang kompetitif. Harga 
obat sangat mahal di negeri ini. 

Selain itu, kita juga harus melihat 

industri kelapa sawit, salah satu sektor 
industri yang melibatkan banyak orang 
dengan tenaga kerja rakyat. Anehnya 
begini, jika harga CPO di pasar 
Eropa naik maka harga dalam negeri 
akan naik, tapi yang diterima oleh 
masyarakat lapis bawah yang bekerja 
pada industri hulu tidak proporsional. 
Namun ketika harga di luar negeri 
turun, maka harga di dalam negeri 
akan turun drastis melebihi proporsi 
penurunan di tingkat internasional. Ini 
situasi yang sangat tidak wajar. Karena 
itu situasi persaingan pada bidang 
seperti ini harus disentuh segera. 

Apa prioritas KPPU tahun ini?
Secara umum dapat dikatakan 

b a h w a  a d a  p e r u b a h a n  b e s a r 
yang berlangsung tahun ini. Yang 
pertama adalah persoalan minyak 
dan bahan pangan. Semua orang 
mengatakan optimis bahwa tahun ini 
pertumbuhan ekonomi akan bagus. 
Tapi tidak ada yang mencoba untuk 
melakukan koreksi terhadap situasi 
yang berkembang. Contohnya harga 
minyak dunia yang kemarin telah 
menyentuh angka 110, padahal asumsi 
dasar pada APBN adalah 70 dan 
dengan angka 70 itu subsidi hampir 
mencapai 200 trilyun, kalau sudah 
menyentuh angka 110, tentunya 
subsidi yang harus dikeluarkan akan 
membengkak. Padahal kita tahu 
persis kebijakan OPEC tidak akan 
menambah produksinya, meskipun 
sudah menyentuh harga 120. 

Bayangkan ketika harga minyak 
dunia mencapai angka 120, pasar akan 
bergejolak sampai harga mencapai 
angka 150-160. Apalagi dengan 
adanya krisis di Timur Tengah akan 
mempercepat akselerasi harga di 
pasar internasional. Apa efeknya 
bagi industri domestik? Begitu harga 
minyak naik, semua pasti akan naik 
secara akseleratif. 

Begitu juga dengan pangan. Untuk 
pertama kalinya negara ini mengenakan 
bea masuk nol persen untuk beras. Hal 
ini mencerminkan dua hal. Bisa jadi 
cerminan situasi yang sangat rawan, 
atau ada upaya pemiskinan petani. 
Saya belum tahu mana yang benar, 
tapi apapun itu,  ini akan memicu 
situasi yang memicu kenaikan harga. 
Apalagi jika yang naik itu harga 
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sumber energi, harga yang lainnya pasti 
akan ikut naik. Kita bisa bayangkan 
ada akselerasi harga yang akan terjadi 
sepanjang tahun ini, dan bisa jadi akan 
terjadi sampai tahun berikutnya. Dan 
susahnya, saya lihat tidak ada langkah 
antisipatif karena semuanya optimis. 

Apa hubungannya dengan KPPU?
Jika ada pergolakan harga sebagai 

gejala ”krisis” maka bidang usaha 
atau output produk akan mengalami 
kenaikan harga secara tajam sebagai 
akibat naiknya harga input seperti biaya 
produksi, pemasaran, dan distribusi. 
Jika itu terjadi masih bisa kita pahami. 
Tapi jika harga produk mengalami 
kenaikan tajam tanpa dilatarbelakangi 
naiknya harga input, maka ini yang 
menjadi persoalan.

Pada tahun ini, KPPU akan fokus 
pada antisipasi gejolak-gejolak pasar 
seperti ini. Oleh karena itu untuk 
pertama kalinya setelah 11 tahun, 
saya mencanangkan satu program 
yang disebut sebagai price surveillance 
program (program pengawasan harga). 
Ini bukan mengambil alih program 
pemerintah tapi justru melengkapi 
program-program aksi yang sudah 
dimulai. Dalam konteks ini, KPPU akan 
segera membentuk tim pemantauan 
untuk menyikapi dan mengantisipasi 
proses yang sudah mulai berlangsung 
dalam bentuk gejolak pasar. 

Prioritasnya pada sektor apa saja?
A d a  e m p a t  s e k t o r  y a n g 

diprioritaskan, yang pertama adalah 
sektor ekonomi yang menyangkut 
hajat hidup orang banyak, contohnya 
pangan. Yang kedua adalah sektor 
dengan konsentrasi industri yang tinggi. 
Konsentrasi industri disini adalah 
bidang-bidang usaha yang dikuasai oleh 
dua atau tiga pelaku usaha besar. Yang 
ketiga, bidang industri atau kegiatan 
yang pasarnya sensitif dari sisi harga, 
dimana ada perubahan sedikit saja 
dari sisi permintaan dan penawaran 
maka harga akan bergejolak. Dan 
yang keempat adalah bidang atau 
kegiatan ekonomi yang berkaitan 
dengan layanan dan infrastruktur 
publik. Layanan publik termasuk 
kesehatan, pendidikan, dan layanan-
layanan publik lainnya. Infrastruktur 
publik termasuk telekomunikasi, 
kepelabuhanan, bandara, dan yang 

sifatnya logistik. Logistik penting 
karena merupakan salah satu sumber 
inefisiensi terbesar dari proses ekonomi 
yang berlangsung di negara ini. Jadi 
empat bidang ini akan dijadikan 
prioritas yang akan disentuh. 

Jika kita bisa membuat sentuhan 
yang signifikan, untuk tahun ini 
dan mungkin tahun depan, KPPU 
akan punya kontribusi yang cukup 
signifikan dalam menghantarkan 
proses perubahan, proses peningkatan 
efisiensi dalam perekonomian, dan 
proses improvement di dalam transaksi 
ekonomi yang berkeadilan. Dengan 
demikian, KPPU dapat memberikan 
kontribusi yang besar dalam proses 
penyelamatan perekonomian bangsa 
ini.

Sektor apa yang paling tinggi 
potensi anti persaingannya?

Sektor-sektor yang monopolistik 
seperti sektor energi listrik. Intinya 
untuk tahun ini saya ingin melakukan 
pengawasan intensif pada bidang-
bidang usaha yang pelaku usahanya 
sedikit termasuk listrik, pelabuhan, 
air, pangan, dan migas. Meskipun 
pangan pelaku usahanya banyak tapi 
menyangkut hajat hidup orang banyak.

Jadi jika di masa lalu KPPU lebih 
banyak menerima laporan, tahun ini 
saya giring agar KPPU mengambil 
inisiatif  lebih besar, ketimbang 
menunggu laporan. Karena itu saya 
melakukan pergeseran-pergeseran 
supaya kita mengambil inisiatif lebih 
awal, melakukan pemantauan. Dengan 
demikian kita bisa mengantisipasi dan 
melakukan langkah-langkah preventif 
agar jangan sampai terjadi abuse di 
pasar.

Apa indikasi adanya pelanggaran? 
Sebagai ekonom saya selalu 

mengawalinya dengan harga, karena 
harga itu merefleksikan banyak hal. 
Selain itu, kita bisa melihat dari struktur 
pasar. Kalau ada struktur pasar yang 
tidak bersaing, dimonopoli oleh satu 
pelaku usaha, atau oligopoli oleh dua 
atau tiga pelaku besar, kemudian terjadi 
perubahan harga yang signifikan. Maka 
kita bisa menduga ada sesuatu yang 
terjadi di pasar tersebut.

Jadi jika anda bertanya indikator-
indikator awalnya apa, ya itu tadi, 
harga yang bergejolak, atau harga yang 

melampaui kewajaran. Jadi intinya 
begini, kalau ada persaingan maka 
margin yang diterima oleh produsen 
sangat tipis. Kalau marginnya sudah 
jauh di atas bunga bank, itu tanda-
tanda bahwa ada perilaku yang tidak 
beres. Makanya lagi-lagi saya kembali 
pada pernyataan saya bahwa tahun ini 
KPPU memulai suatu program yang 
disebut price surveillance program. 
Itu pentingnya program ini, untuk 
mengantisipasi lebih dini proses-proses 
yang terjadi di dunia usaha, jangan 
sampai terjadi praktek anti persaingan. 

Sedikit menyimpang, apa latar 
belakang kehidupan Bapak sebelum 
di KPPU? 

Hidup saya adalah riset, hidup 
saya adalah bidang kajian. Saya ikut 
terlibat dalam proses reformasi negeri 
ini, mendorong terjadinya proses 
reformasi secara cepat. Saya pernah 
mengerjakan riset mengenai The Nature 
of Competition in Indonesia di bawah 
Fakultas Ekonomi UI dan memimpin 
satu tim besar. Namun sebelum tuntas, 
saya sudah harus keluar untuk bekerja 
di KPPU sebagai Direktur Eksekutif.

Apakah ada hasil riset Bapak yang 
terkait dengan pekerjaan saat ini?

Sa lah  sa tu  has i l  r i s e t  saya 
menyatakan bahwa Indonesia hampir 
tidak punya budaya persaingan, karena 
karakter dari sejarah Indonesia yang 
selalu mengedepankan gotong royong. 
Kalau dilihat dari sisi budaya, ini 
memang pekerjaan yang berat buat 
KPPU, dan itu yang kita lihat selama 
10 tahun pertama yaitu suatu proses 
introduction yang tidak gampang. 

Selain itu, resistensi yang sangat 
besar muncul dimana-mana termasuk 
dari pelaku usaha besar. Bahkan 
termasuk pemerintah, meskipun 
mungkin resistensinya tidak dalam 
bentuk penolakan secara terang-
terangan, tapi bentuk resistensi dari 
sisi pemerintah terwujud dalam tidak 
terfasilitasinya lembaga ini secara 
memadai untuk bisa bekerja secara 
optimum. Termasuk diantaranya 
persoalan kelembagaan yang sampai 
saat ini belum selesai.

Apa hobi Bapak di waktu senggang?
Hobi saya membaca. Saya punya 

kebiasaan buruk, sejak SMP sampai 
sekarang, tidak bisa tidur sebelum 
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membaca. Kebiasaan itu membuat 
saya harus membeli buku tiap bulan. 
Buku saya banyak, koleksi saya sekitar 
ratusan, tapi lebih banyak yang hilang 
karena dipinjam oleh mahasiswa saya 
karena saya juga mengajar. 

Citacita semasa kecil?
Waktu saya SMA dan kemudian 

masuk Perguruan Tinggi, saya selalu 
ingin menjadi bagian dari setiap proses 
perubahan kebijakan. Tapi saya tidak 
mau menjadi politisi. Padahal dalam 
situasi seperti sekarang ini, jarang ada 
orang yang bisa menjadi bagian dari 
proses percepatan perubahan itu tanpa 
menjadi politisi. Sementara secara 
profesional, saya selalu ingin menjadi 
intelektual. Dan mudah-mudahan 
saya belum beranjak dari sana dalam 

arti sikap hidup. Sikap hidup saya 
adalah mencoba untuk tetap konsisten 
hidup sederhana. Itu yang coba saya 
tularkan pada anak-anak saya. Hidup 
sederhana, berpikir konsisten, dan 
berbuat sesuatu buat orang lain.

Motto hidup?
Buat saya hidup ini simpel, ikutin 

saja. Mengalir seperti air tapi bukan 
mengalir ke yang buruk. Buat saya 
hidup ini tanpa batas-batas. Saya juga 
mendidik anak-anak saya seperti itu, 
berpikir tanpa batas-batas, sehingga 
kalau mereka hidup dalam kondisi 
seperti apapun, mereka bisa survive 
tanpa harus mengorbankan prinsip-
prinsip dasarnya. 

Bagaimana menyiasati tekanan 
dari luar secara personal?

Saya tetap konsisten dan memegang 
pr in s ip  h idup  bahwa  ukuran 
kebahagiaan bukan pada uang, bukan 
pula mobil dan rumah mewah, tapi 
lebih pada telah banyak melakukan 
sesuatu untuk orang banyak tanpa 
harus mengorbankan prinsip-prinsip 
etika. Dan dengan prinsip-prinsip 
seperti itu saya bersyukur tidak pernah 
masuk lubang, tidak terseret kesana 

kemari. (ST/RBW/YBA)

TOKOH

Muhammad Nawir Messi bukan orang baru dalam bidang 
persaingan usaha. Jauh sebelum menjadi Komisioner KPPU, alumni 
Australian National University (ANU) ini bahkan ikut merumuskan 

studi yang  menjadi cikal-bakal lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pria 
yang lahir di Makassar 1 Desember 1957 ini pernah menduduki jabatan 
Direktur Eksekutif beberapa bulan setelah KPPU berdiri. Boleh dikatakan, 
Nawir Messi terlibat aktif tidak hanya dalam proses 
kelahiran, namun juga ikut berusaha membesarkan  
pembangunan sistem di KPPU.

Latar belakang Nawir Messi memang ekonom. 
Selepas lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas 
Hassanuddin jurusan Ekonomi Pertanian, ia bekerja di  
The Center for Policy and Implementation Studies 
(CPIS), lembaga riset kerjasama antara The 
Harvard Institute for International Development 
(HIID) dengan Pemerintah Indonesia. Ia juga ikut 
mendirikan Institute for Development Ekonomi and 
Finance bersama Faisal Basri dan Didik Rachbini. Di 
era pemerintahan Gus Dur, ia juga diangkat sebagai 
anggota Dewan Maritim Nasional. 

Nawir Messi memang keluarga peneliti dan 
akademisi. Istrinya,  Ani Septiani Adiwinata, yang 
tengah menempuh pendidikan S3 di The Australian 
National University, adalah juga peneliti dan dosen 
di Institut Pertanian Bogor (IPB). Meskipun banyak 
yang mempertanyakan keputusan Nawir Messi 
untuk meninggalkan pekerjaan sebagai konsultan 
yang tentu saja lebih menjanjikan dibanding 
berkarir sebagai Komisioner di KPPU, ia bersyukur 
bahwa keluarga, terutama istri yang juga sesama 
peneliti, sangat mendukung kiprahnya. Meski tentu saja, untuk itu banyak 
hal yang harus dikorbankan, termasuk dapur keluarga. 
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TOKOH & PERSAINGAN

Ancaman MPA  jelas mengejutkan. Lalu 
apa penyebabnya? Bisa jadi buntutnya 
masalah fulus. Sebab “boikot” film-

film Amerika oleh MPA terhadap jaringan 
bioskop di tanah air beralasan karena 

pemerintah menaikkan pajak impor. 
MPA menolak karena pajak tersebut 

dinilai terlalu tinggi.  Aksi boikot 
inilah yang mengundang tanya 

banyak orang. “Kalau sudah 
diboikot darimana kita bisa 
nonton film bagus?” jawab 

salah seorang penonton saat 
ditanya tentang ancaman MPA. 

Tindakan  bo ikot  yang 
dilakukan oleh MPA memang 
membuat bisokop tanah air tidak 
berkutik. Take it or leave it.  Posisi 

tawar MPA jelas sangat kuat. Jika 
satu kekuatan industri memiliki 

posisi dominan maka konsumen 
berada pada posisi tawar yang sangat 

lemah. Ini yang membuat aktor dan 
sutradara film terkenal Deddy Mizwar 

“mencak-mencak”. Meski fakta yang 
ada sudah sangat jelas, MPA telah 

menjadi asosiasi yang monopolis, 
namun pemeran Naga Bonar 

menyerahkan KPPU 
untuk menilainya. 

H. Deddy Mizwar
Tokoh Perfilman Indonesia

Nagabonar Ngomong 
Monopoli

Antrean panjang di bioskop Jakarta Teather XXI, Sarinah Thamrin, 
bisa jadi tidak lagi mengular seperti dulu. Jangankan terlambat, 
yang antri pun jika filmnya bagus sering tidak kebagian tiket. Tidak 
hanya di Sarinah. Hampir pasti bioskop yang menayangkan film-
film impor akan bernasib sama. Bisa jadi daya tarik bioskop tidak 
hanya film asing, khususnya produk Hollywood. Film-film asli dalam 
negeri juga punya penggemarnya sendiri. Namun memang film-film 
impor memiliki daya tarik lebih besar dari film lokal. Wajar ketika, 

Asosiasi Film Amerika atau Motion Picture Association 
(MPA) mengancam tidak lagi memasok film “bule”, 

ketakutan bioskop akan sepi sulit dihindari.
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“Indikas i  prakteknya memang 
tidak mudah ditelusuri. KPPU yang 
seharusnya menyelidiki secara sungguh-
sungguh ada tidaknya monopoli 
importir film-film asing ini,”  katanya 
saat ditemui Rahmat Banu Widodo dan 
Nanang Sari Atmanta dari Majalah 
Kompetisi di kantornya, di bilangan 
Pondok Kelapa.

“Berani tidak KPPU menelusuri 
aliran dana perusahaan film asing 
ke PPATK?” tantang pemeran Pak 
Haji Romli dalam film Kiamat Sudah 
Dekat. “Sebab kalau dibuktikan 
secara hukum positif perusahaan 
milik siapa, aliran dana kemana 
memang bakal menemukan kesulitan.  
Karena perusahaan importir dalam 
operasionalisasinya bisa menggunakan 
nama lain,  ‘hantu belau’,  atau 
kucingnya misalnya,” lanjut aktor 
senior yang telah banyak membintangi 
film Indonesia sejak tahun 80-an. 

Deddy memang marah atas ancaman 
MPA. Di depan kantor Gedung Sapta 
Pesona Kementerian Budaya dan 
Pariwisata Jakarta, bersama Rudy 
Satnyoto, keduanya yang juga Ketua dan 
Wakil Ketua BP2N, membuat  pernyataan 
sikap. Keduanya membantah pernyataan 
yang dibuat Noorca Massardi sebagai 
juru bicara MPA.  “Pernyataan bahwa 
importir membayar 23,75%  sangat 
menyesatkan,” paparnya. “Dan lebih 
merupakan sebuah kebohongan besar 
kalau hanya di Indonesia importir 
bayar bea masuk.” Tarif film impor 
di Thailand itu sekitar 1 dolar AS 
per meter atau sama dengan 30 baht, 
tegasnya dengan gaya 
khas Nagabonar.

Pemeran Bang 
Jack dalam sinetron 
Para Pencari Tuhan 
ini mempertanyakan 
reaksi atas surat edaran 
Dirjen Pajak soal pajak 
impor film. Edaran 
yang kemudian 
d i s a m b u t 
d e n g a n 
a c a m a n 
b o i k o t 
t e r s e b u t 

memang mengundang 
cu r i ga ,  ada  apa? 
Padaha l  su ra tnya 
jelas. Yaitu  meminta 
importir film asing 
u n t u k  m e m b a y a r 
pajak secara wajar dan 
benar, karena undang-
undangnya berkata 
begitu. Kalau mereka 
bernada keras dan 
mengancam berarti 
s e l ama  i n i  pa j ak 
tidak dibayar secara wajar dan benar. 
”Bayangkan, selama dua tahun ini  saja 
tunggakannya bisa Rp 30M, dendanya 
bisa 1000 persen,” ujarnya.

Dalam soal pajak Dedy menegaskan 
prinsipnya adalah pemberlakuan 
penerapan pajak impor harus menganut 
asas keadilan. “Jangan untuk film 
Indonesia dikenakan pajak yang besar, 
sementara pajak film impor kecil,” 
ungkapnya. Perihal pajak perfilman, 
dirinya juga mengakui sudah enam 
tahun yang lalu soal ini dibicarakan, 
bahkan sebelumnya (setahun lalu) ia 
sudah bertemu Anggito Abimanyu 
sebelum mundur dari Departemen 
Keuangan. “Kita sudah bicarakan ini, 
tetapi di tingkat menteri dan deputi tidak 
pernah jalan. Anggito yang jalan sendiri, 
itupun cuma setahun. Tetapi ketika 
mendapat tekanan, baru kebijakan itu 
berjalan,” kata pembuat karya film 
Alangkah Lucunya Negeri Ini.

Menyangkut soal daya saing 
perfilman di Indonesia, Deddy ber pen-
dapat itu tergantung UU yang mengatur 
tentang tata edar. Saat ini menurutnya 
pengaturan tata edar tidak jelas, baik 
itu untuk film Indonesia atau impor. 
“Tergantung siapa yang dekat dengan 
pemilik bioskop,” katanya. Untuk itu 
ia berharap setiap produsen film harus 

d i b e r -
l a k u k a n 

secara setara, 
k e s e t a r a a n 

itu berdasarkan 
t a t a  e d a r  y a n g 
d i b e r l a k u k a n . 

“Sayangnya saat ini tidak jelas, 
dasarnya apa kita juga tidak tahu,” 
ujar peraih 11 nominasi dalam Festival  
Film Nasional ini.

Deddy juga menyesalkan langkah 
pemerintah terkait soal cukai dan 
pembinaan perfilman. Menurutnya 
dalam kasus perfilman, selama ini cukai 
dan pajaknya diambil, tetapi praktik 
pembajakannya tidak diberantas 
dengan baik, “Sama juga dengan dunia 
musik, padahal itu delik biasa, bukan 
delik aduan,” sesalnya. 

Ketika disinggung soal pembinaan 
film Indonesia, Deddy berpandangan itu 
adalah persoalan lain. Untuk diketahui 
kita tidak akan mengambil pajak dari 
film impor. Kita malah menginginkan 
lebih besar daripada itu. Sekarang ini 
UU No. 33 Tahun 2009 mengamanatkan 
adanya Badan Perfilman Indonesia 
(BPI). Menurut Deddy ada empat tugas 
utama dari lembaga BPI ini yang juga 
berlaku di negara-negara lain seperti 
Korea, Australia, Singapura, Iran, 
dan Thailand. Pertama, mensubsidi 
film Indonesia yang bermutu, “semua 
negara melakukan, dan Indonesia belum 
pernah melakukan,” ujarnya. Kedua, 
menyelenggarakan kegiatan apresiasi dan 
promosi film Indonesia  yang dilakukan 
di dalam negeri maupun luar negeri. 
Ketiga, menginformasikan daerah-
daerah di Indonesia yang baik untuk 
dijadikan lokasi syuting kepada dunia 
internasional. Hal ini bisa menambah 
devisa. Dan keempat, memberikan 
masukan untuk kebijakan di bidang  
perfilman kepada menteri terkait. “Nah, 
anggaran ini harus disiapkan oleh Depkeu 
(APBN),” katanya. Jadi kalau KPPU mau 
mengungkap ada atau tidaknya praktek  
monopoli di  impor film, kiamat jadi jauh 
kan Bang Haji? (RBW/NSA)
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DI bawah kepemimpinan baru Ir. M. Nawir Messi, 
M.Sc. dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H., KPPU siap 
memasuki 2011 dengan agenda dan tantangan yang 

ada. Dibanding sebelumnya, tantangan  yang dihadapi dewasa 
ini semakin berbeda. Di tingkat global, pemulihan ekonomi 
dunia mulai kembali terancam oleh 3 (tiga) gelombang besar. 

Pertama, ancaman krisis energi sebagaimana tercermin pada 
ke cenderungan harga minyak mentah dunia terus melonjak, 
yang dalam minggu-minggu terakhir ini hampir menyentuh 
US$ 100 per barel. Kecenderungan ini memberi sinyal kuat 
bagi kemungkinan lahirnya krisis baru yang pada gilirannya 
akan berdampak tidak hanya pada kondisi perekonomian 
Indonesia, tetapi juga pada bagaimana pemerintah di berbagai 
negara mengelola kebijakan perekonomian termasuk kebijakan 
persaingan.

Kedua, ancaman krisis pangan. Sebagai akibat dari 
perubahan iklim global, lonjakan harga pangan yang terjadi 
di berbagai belahan dunia bakal mendorong perubahan-
perubahan kebijakan di negara bersangkutan. Perubahan-
perubahan kebijakan tampaknya tidak hanya akan terjadi 
di bidang pangan tetapi juga akan mempengaruhi kebijakan-
kebijakan ekonomi lainnya.

Ketiga, pasar obligasi yang bakal kian marak di banyak 
negara, terutama di negara-negara yang sedang bergelut dengan 
upayanya keluar dari krisis keuangan bakal menjadi mesin 
penyedot arus dana global. Sebagai akibatnya, tingkat suku 
bunga tampaknya bakal menukik tajam, dan arus investasi ke 
negara-negara berkembang tidak bakal sepesat seperti yang 
diperkirakan semula. Situasi ini akan mempertajam iklim 

Menyikapi Kecenderungan
Persaingan Usaha 2001 ke Depan

persaingan usaha. 
Di tingkat regional, Indonesia dihadapkan pada komit men 

ASEAN untuk mewujudkan ASEAN Economic Community 
dalam bentuk Common Market pada tahun 2014 mendatang. 
Persiapan ke arah sana memiliki sejumlah implikasi penting. 
Diantaranya adalah bahwa setiap negara sedang aktif untuk 
mempersiapkan Competitor Chapter sebagai bagian dari 
ASEAN Trities. Tetapi di sisi lainnya, setiap negara pada waktu 
bersamaan cenderung memikirkan penyiasatan terhadap lahirnya 
iklim persaingan usaha yang semakin ketat. Dan ini bisa jadi 
melahirkan bentuk-bentuk perlindunga n baru. Indonesia tentu 
saja akan mengambil peran aktif, terutama dengan posisi KPPU 
sebagai Ketua ASEAN Expert Group on Competition (AECG) 
pada tahun ini.

Selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, KPPU pun 
dihadapkan pada tantangan eksternal lain yang tidak kalah 
pentingnya yaitu:
•	 Memposisikan	KPPU	dalam	 tatanan	 sistem	kebijakan	

ekonomi nasional
•	 Penggarapan	opini	pihak	 luar	yang	memberi	kesan	KPPU	

otoriter, bahkan bertindak di luar kewenangannya.
Hal penting lainnya yang masih harus tetap diper juangkan 

yaitu mengenai status kelembagaan dan status pegawai yang 
hingga kini belum tuntas. Adapun yang menjadi program 
prioritas KPPU di tahun 2011 ini yaitu:
- Sektor-sektor yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
- Industri yang terkonsentrasi tinggi.
- Pasar dengan harga sensitif.
- Layanan dan Infrastuktur publik. n

Merger dan Akuisisi:
Bagaimana Mengukur Dampaknya terhadap Pasar?

KE T I K A  dua  pe ru sahaan 
melakukan penggabungan, 
peleburan, atau peng ambil alihan, 

maka struktur dan konsentrasi pasar akan 
mengalami perubahan. Lalu bagaimana 
kita dapat melihat sejauh apa perubahan 
tersebut? Hal tersebutlah yang dibahas 
dalam forum dialog bersama Sang Min 
Song, pakar persaingan usaha dari 
United Nations Conference on Trade 
and Development (UNCTAD), yang 
bertempat di Gedung KPPU pada hari 
Rabu, 15 Desember 2010.

Dalam pengukuran dampak suatu 
merger, pertama-tama kita harus 
memiliki latar belakang dan data yang 

akurat mengenai kedua perusahaan, 
termasuk konsentrasi pasar yang 
mereka miliki. Setelah itu, kita harus 
melakukan analisa pasar bersangkutan 
dan menghitung market shares kedua 
perusahaan. Demikian penjelasan Sang 
Min Song dalam presentasinya.

Setelah keseluruhan data tersebut 
terkumpul, kita dapat melakukan 
Assessment of Competitive Harm 
melalui analisa regresi. Apabila merger 
tersebut terbukti dapat menyalahi 
hukum dan kebijakan persaingan 
usaha, maka komisi persaingan 
usaha dapat melakukan beberapa 
langkah sebagai berikut; melarang D
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berlangsungnya merger bersangkutan, 
melakukan disposisi terhadap semua 
atau sebagian saham perusahaan agar 
merger dapat berlangsung, business 
transfer, pemberhentian pejabat tertentu 
agar merger dapat berlangsung, dan atau 
melakukan langkah perbaikan tertentu 
agar merger dapat berlangsung. Tiga 
langkah pertama merupakan langkah 
struktural, sementara dua langkah yang 
terakhir adalah langkah behavioral. 

Langkah-langkah itu sendiri 

peradilan di Indonesia, dengan dukungan pendanaan 
dalam bentuk hibah dari Pemerintah Kerajaan Belanda 
yang diadministrasikan melalui Legal Departement 
International Monetary Fund.

Berkaitan dengan diseminasi Ikhtisar ini, KPPU 
telah menerima sebanyak 500 eksemplar Ikhtisar 
Ketentuan di Bidang Persaingan Usaha dalam Bahasa 
Indonesia, 250 eksemplar dalam Bahasa Inggris, 
dan 1000 e-Regulatory Manual (software Ikhtisar 
Ketentuan) dari pihak NLRP. 

Buku Ikhtisar ini diharapkan dapat memberikan 
gambaran yang lebih komprehensif tentang peraturan 
persaingan usaha di Indonesia bagi semua pihak 
yang membutuhkan khusunya bagi aparatur penegak 
hukum, pemerintah, pelaku usaha, praktisi hukum, 
akademisi, serta masyarakat pada umumnya. n

Peluncuran Buku Ikhtisar Ketentuan 
di Bidang Persaingan Usaha

KAMIS, 20 Januari 2011, bertempat di Ruang 
Audiovisual Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda 
No 36, Jakarta Pusat, diadakan Peluncuran 

Buku Ikhtisar Ketentuan di Bidang Persaingan Usaha 
serta Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan The 
Indonesia-Netherlands National Legal Reform Program 
(NLRP) tentang Diseminasi Ikhtisar Ketentuan di 
Bidang Persaingan Usaha. 

Dalam perjalanannya mengawal UU No.5 Tahun 
1999, banyak tantangan yang dihadapi KPPU. Dan 
salah satu upaya untuk mengantisipasinya adalah 
dengan dipublikasikannya buku Ikhtisar Persaingan 
Usaha ini. Ikhtisar ini merupakan salah satu produk 
yang disusun NLRP, yang terdiri dari 2 (dua) bagian 
yaitu bagian pertama memuat ikhtisar dan sistematisasi 

sesungguhnya tergantung pada 
pengaturan merger di masing-masing 
negara. Sebagai contoh, Indonesia sendiri 
menganut sistem Notifikasi Post-Merger 
sebagai mandatory, dan Notifikasi 
Pre-Merger sebagai voluntary. Namun 
diharapkan, masukan dan sharing 
yang diberikan oleh Sang Min Song 
terhadap jajaran Investigator KPPU, 
dapat membantu para Investigator 
dalam menangani perkara dan analisa 
persaingan usaha, khususnya yang terkait 

dengan merger dan akuisisi. Terutama 
karena masih mudanya usia Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 
tentang Penggabungan atau Peleburan 
Badan Usaha dan Pengambilalihan 
Saham Perusahaan yang Dapat 
Mengakibatkan Terjadinya Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat, tentunya KPPU mem butuhkan best 
practices dari negara-negara yang telah 
terlebih dahulu mengimplementasikan 
peraturan merger. n

seluruh ketentuan Persaingan 
Usaha yang diatur dalam 
Undang-undang, Peraturan 
Pemerintah, Peraturan atau 
Pedoman Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha, Peraturan 
Mahkamah Agung,  dan 
p e r a t u r a n  p e r u n d a n g -
undangan lainnya dilengkapi 
dengan daftar  putusan-
putusan KPPU dan putusan 
pengadilan. Sedangkan bagian 
kedua berisi sinopsis putusan 
KPPU, Pengadilan Negeri dan 
Mahkamah Agung.

NLRP sendiri merupakan 
suatu program yang dibentuk 
d e n g a n  t u j u a n  u n t u k 
pengembangan hukum dan D
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Agen adalah Perpanjangan Tangan 
dari Produsen

PT. YKK ZIPPER INDONESIA 
(YKK ZIPER)  me lakukan 
audiensi dengan KPPU pada hari 

Rabu, 15 Desember 2010. YKK ZIPER 
sendiri adalah sebuah perusahaan 
Penanaman Modal Asing (PMA) yang 
bergerak di bidang manufacturing 
industri ritsleting dan komponennya 
dengan merk dagang “YKK.” 

Audiensi ini merupakan feasibility 
study yang dilakukan untuk mendiskusikan 
masalah hubungan antara YKK ZIPER 
selaku Prinsipal Produsen dengan agen-

agennya. KPPU menjelaskan, berdasarkan 
Peraturan KPPU No. 7 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 
50 huruf d (Perjanjian dalam Rangka 
Keagenan), makna keagenan dapat 
diartikan secara luas ataupun sempit. 
Keagenan dalam arti luas mencakup 
semua hubungan hukum antara yang 
diwakili (principal) dengan yang 
mewakili (agent), termasuk segala akibat 
hukumnya. Sedangkan keagenan dalam 
arti sempit adalah hubungan keagenan 
yang hanya mencakup hubungan antara 

produsen dengan agen. 
Agen merupakan seorang 
wakil yang bertindak atas 
nama produsen dalam 
hubungannya dengan 
pemasaran atau penjualan 
produk yang bersangkutan. 
Dalam hubungan ini, 
seorang agen secara 
hukum hanya mewakili 
produsen, tidak terkait 
dalam hak dan kewajiban 

atas kontrak yang dibuatnya atas nama 
produsen. Dalam kata lain, agen adalah 
perpanjangan tangan dari produsen 
(principal/pabrikan).

Pengertian agen dalam Pasal 50 
huruf d harus diartikan dalam arti 
sempit, yaitu sebagai agen sesungguhnya/
agen murni yang bertindak untuk 
dan atas nama principal, serta tidak 
menanggung risiko perjanjian yang 
dilakukan agen dengan pihak ketiga. 
Jadi, berdasarkan pengertian tersebut, 
maka yang menanggung resiko adalah 
principal. Agen tidak dapat menetapkan 
harga, karena yang berwenang dalam 
menetapkan harga adalah principal. 
Pertanyaan yang muncul dalam diskusi 
adalah apakah agen dan distributor 
boleh menjadi satu? Perlu diketahui 
bahwa agen dan distributor memiliki 
batasan kewenangan yang berbeda. Oleh 
sebab itu, agen dan distributor haruslah 
menjadi bagian yang terpisah. Distributor 
independen dalam menentukan wilayah 
penjualan dan harga jualnya. n

TANGGAL 5 Januari 2010, KPPU melalui Majelis Komisi 
Ir. M. Nawir Messi, M.Sc (Ketua), Dr. Sukarmi, S.H., 
M.H., Ir. H. Tadjuddin Noersaid, Erwin Syahril, S.H., 

dan Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M., memutus bersalah 
para Terlapor perkara Beauty Contest Proyek Donggi - Senoro, 
Sulawesi Tengah. Medco Energi Internasional dan Mitsubishi 
Corporation terbukti melanggar Pasal 22 dan 23 UU No. 5/ 
1999 tentang persekongkolan tender dan persekongkolan dalam 
mendapatkan informasi rahasia perusahaan lain. Sedangkan 
Pertamina terbukti melanggar Pasal 22 dan Medco E&P Tomori 
Sulawesi terbukti melanggar Pasal 23.

Dalam putusannya, KPPU menemukan bukti telah 
ter jadi persekongkolan antara Mitsubishi Corporation 

Persekongkolan dalam Proyek Donggi - Senoro
dilakukan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha 
pesaingnya yaitu LNGI. Informasi tersebut diklasifikasikan 
sebagai rahasia perusahaan untuk menyusun proposal beauty 
contest.

Selain menjatuhkan sanksi, KPPU juga menyampaikan 
rekomendasi kepada pemerintah untuk mendorong optimalisasi 
pemanfaatan cadangan gas. Optimalisasi tersebut melalui 
penggunaan teknologi yang sesuai dengan karakteristik ladang gas 
dengan cadangan gas yang relatif kecil dan tersebar. Rekomendasi 
kedua, pemerintah perlu memiliki instrumen kebijakan yang 
bersifat baku dalam hal menentukan harga gas bumi. Terakhir, 
pemerintah perlu mendorong realisasi dan penyelesaian Proyek 
Donggi-Senoro agar terlaksana tepat waktu. n

dengan PT Pertamina (Persero) dan 
PT Medco Energi Inter nasional, Tbk. 
Persekongkolan tersebut untuk meng-
atur Mitsubishi Corporation sebagai 
pemenang beauty contest.

Persekongkolan turut dilakukan 
oleh Mitsubishi Corporation dengan 
PT Medco Energi Internasional, Tbk 
dan PT Medco E&P Tomori Sulawesi. 
Persekongkolan diantara mereka 
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Kebijakan Persaingan:
Umpan Negara Memancing Investasi

A new era has begun. Selama lebih dari dua dekade, 
sekitar 100 negara telah mengimplementasikan hukum 
persaingan usaha. Sementara negara lainnya berlomba-

lomba menjadi yang berikutnya. Bisa dibilang, euphoria 
persaingan usaha sedang mewabah di seluruh penjuru dunia. 
Wabah yang datang bukan tanpa sebab.

Pada tahun 1997, World Trade Organization (WTO) juga 
terjangkiti wabah tersebut melalui pembentukan Working 
Group on the Interaction between Trade and Competition Policy 
(WGTCP). Working Group ini memfokuskan diri pada empat 
hal, mulai dari capacity building, perang melawan hard-core 
cartels, kerjasama multilateral, hingga prinsip-prinsip dasar 
penegakan hukum persaingan usaha, yang merujuk kepada 
penghapusan tindakan diskriminasi, serta prosedur kegiatan 
usaha yang lebih transparan dan fair.

Alasan WTO begitu concern terhadap hukum dan 
kebijakan persaingan usaha tentunya bukan karena WTO 
mendapatkan wahyu ilahi atau hal-hal superfisial lainnya, 
tapi karena WTO sangat memperhatikan kepentingan dan 
kesejahteraan negara-negara yang menjadi anggotanya. 
Dalam hal ini, negara-negara anggota WTO sangat 
memperhatikan market access dalam melakukan kegiatan 
usaha lintas dunia. Market access disini berkaitan dengan 

ada tidaknya entry barrier untuk memasuki pasar suatu 
negara, serta ada tidaknya rezim persaingan usaha yang dapat 
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari 
praktek anti persaingan incumbent lokal. Atau pendek kata, 
yang dibutuhkan para investor adalah jaminan bagi mereka 
akan adanya persaingan usaha yang sehat pada pasar yang 
akan mereka masuki.

Fakta ini didukung pula oleh The World Development 
Report (A Better Investment Climate for Everyone), yang sejak 
tahun 2005 telah menekankan pentingnya bagi pemerintah 
suatu negara untuk menghilangkan entry barriers dalam dunia 
usaha, terutama apabila pemerintah negara tersebut ingin 
memperbaiki iklim investasinya. Hubungan sederhana ini 
dapat diterjemahkan secara lebih jelas dalam skema berikut: 

“There are strong links between competition 
policy and numerous basic pillars of economic 
development…There is persuasive evidence from 
all over the world confirming that rising levels of 
competition have been unambiguously associated 
with increased economic growth, productivity, 
investment and increased average living standards”. 
(OECD Global Forum on Competition)

Competition Policy and Investment Promotion - 
The Theoretical Construct

Figure: Linkage between effective competition 
enforcement and investment promotion
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Pada dasarnya, kebijakan persaingan adalah instrumen 
utama untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya 
alam dan meningkatkan kesejahteraan konsumen. Kebijakan 
persaingan juga berperan dalam mengatur konsentrasi pasar 
agar tidak mengganggu persaingan dan berperan dalam 
meningkatkan fleksibilitas suatu negara untuk bertahan dalam 
kondisi ekonomi dunia yang berubah-ubah.

Dengan fungsi yang beranekaragam tersebut, terdapat dua 
komponen utama dari kebijakan persaingan yang komprehensif. 
Komponen yang pertama berkaitan dengan kebijakan pemerintah 
yang mendukung terciptanya per saingan usaha yang sehat di 
pasar. Sedangkan komponen yang kedua adalah penegakan 
hukum persaingan usaha yang efektif. Lantas komponen 
kebijakan persaingan mana saja yang memiliki pengaruh 
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langsung terhadap keputusan berinvestasi di suatu negara?
Komponen yang pertama adalah kebijakan per dagang an. 

Kebijakan perdagangan suatu negara memegang peranan 
penting dalam pembentukan kondisi ekonomi negara tersebut. 
Agar persaingan usaha yang positif dan optimal dapat 
tercipta, kebijakan perdagangan harus mampu mendorong 
tumbuhnya perusahaan baru sekaligus menjaga posisi 
perusahaan yang sudah eksis.

Komponen yang kedua adalah keterbukaan sektor industri. 
Tingkat persaingan di sebuah negara tercermin dari kebijakan 
pemerintah dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya 
pemain baru di dunia usaha. Apabila rezim persaingan usaha 
sebuah negara menyulitkan perusahaan baru untuk tumbuh dan 
berkembang, maka tingkat investasi yang mengalir ke negara 
tersebut akan rendah dan tingkat persaingan usaha yang tercipta 
juga akan rendah. 

Kebijakan privatisasi pemerintah adalah komponen yang juga 
berpengaruh, dimana kebijakan privatisasi yang tepat berpotensi 
menciptakan persaingan usaha yang sehat dengan membentuk 
kondisi yang kondusif bagi pemain baru untuk memasuki pasar. 

Selain itu, terdapat beberapa hal yang juga harus berjalan 
beriringan dengan kebijakan persaingan usaha, yaitu regulasi 
tenaga kerja, prosedur penghentian kegiatan usaha, dan kebijakan 
perlindungan konsumen. Rezim persaingan usaha yang sejalan 
dengan ketiga hal tersebut tentunya mampu menciptakan kondisi 
ekonomi yang kondusif bagi investor untuk menanamkan 
modalnya di suatu negara. Hal ini sudah terbukti di beberapa 
negara berkembang seperti Mexico.

Pada tahun 1993, Mexico mengaktifkan The Federal Law 
of Economic Competition (LCFE) dengan Federal Competition 
Commission (CFC) sebagai lembaga yang bertanggungjawab 
menjalankan penegakan hukum persaingan usahanya. Sejak saat 
itu, Mexico memiliki reputasi yang sangat baik dalam menarik 
investor asing, hal ini seperti yang dilansir oleh United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam World 
Investment Report-nya pada tahun 2007. 

Pada report tersebut, Mexico bersama dengan Brazil, 
berhasil menduduki peringkat pertama negara Amerika Latin 
yang paling banyak menerima pemasukan Foreign Direct 
Investment (FDI). Pencapaian tersebut tentunya diperoleh 
dengan jerih payah pemerintah Mexico, yang menyusun 
format hukum dan kebijakan persaingan usaha negaranya sejak 
reformasi pemerintahan mereka di tahun 1989. Saat itu, rezim 
pemerintahan Mexico sangat yakin bahwa kondisi ekonomi 
yang kondusif bagi investor asing akan menstimulasi persaingan 
usaha di dalam negeri dan meningkatkan akses perusahaan 
lokal terhadap teknologi negara maju, sehingga pada akhirnya 
meningkatkan produktivitas investasi.

Keyakinan tersebut terbukti dengan meningkatnya aliran 
Foreign Direct Investment (FDI) yang masuk ke Mexico seperti 
yang tertera pada tabel di bawah ini.

       Year 1980 1990  2000  2005
FDI (US$ mn.) 2,099 2,633 17,588 18,055

sudah berubah banyak dibandingkan sepuluh tahun yang 
lalu, terutama dengan implementasi hukum dan kebijakan 
persaingan usaha yang dilaksanakan melalui Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU). Namun bagaimanapun, akan lebih 
baik jika data dan fakta yang berbicara, seperti yang dapat 
kita lihat pada grafik berikut ini:

Peningkatan Aliran Foreign Direct Investment 
ke Indonesia

Source: Bank Indonesia

Top Host Economies for Foreign Direct 
Investment (FDI) in 2010 - 2012

Source: UNCTAD, World Investment Report 2010

Melihat grafik di atas, kita boleh optimis, namun jangan 
jumawa. Karena sesungguhnya peningkatan aliran Foreign 
Direct Invenstment negara ini belum maksimal dan kebebasan 
investor dan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi 
masih dapat terdistorsi oleh praktek-praktek anti persaingan 
dan regulasi yang menghambat. Disinilah kerja sama rezim 
persaingan usaha dan pemerintah diperlukan. Hal ini seperti 
yang dikatakan oleh R.S. Khemani dalam paper-nya mengenai 
kebijakan persaingan dan investasi, “The competitive process 
needs to be maintained, protected, and promoted to strengthen 
the development of a sound market economy”. 

Selain itu, kita juga tidak boleh lupa bahwa kebijakan 
persaingan usaha hanyalah salah satu umpan memancing 
investasi. Ia harus bergerak bersama dengan kebijakan 
pemerintah, reformasi birokrasi, perbaikan infrastruktur, dan 
political will dari pemerintah yang memahami betul manfaat 
kebijakan persaingan usaha yang efektif. Apabila semua umpan 
tersebut dipasang bersamaan dalam satu kail, tak diragukan lagi, 
banyak investor besar yang akan terpancing. (RW)

Kalau begitu, bagaimana dengan Indonesia yang sudah 
menerapkan hukum dan kebijakan persaingan usaha 
sejak tahun 2000? Wajah dunia usaha negara ini jelas 
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DALAM artikelnya ”Per tumbuh an Ekonomi 
Dua Digit” Prof. Dr. Hendrawan Supratikno 
mencoba untuk memotret perdebatan 

kebijakan ekonomi melalui target pertumbuhan. 
Dalam artikel yang dimuat di Koran Sindo, Prof 
Hendrawan tidak lupa mengutip biaya yang 
harus dikeluarkan untuk pertumbuhan. 
Mantan peraih Rekor MURI sebagai Dekan 
Ekonomi termuda ini juga mengutip teori 
pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar 
yang dicetuskan Sir Harrod dan Evsey 
Domaar saat menjelaskan bagaimana 
kendala yang dihadapi saat ekonomi 
didorong untuk tumbuh. Tidak hanya 
memotret dan mengutip teori, ekonom 
yang telah bermetamorfosa menjadi politisi 
ini juga memberikan saran dan solusi.

* * *

Kumpulan artikel yang dirangkum ke dalam 
buku dengan judul Ekonomi Nurani vs Ekonomi 
Naluri memang mempresentasikan sosok Profesor 
Hendrawan Supratikno. Bahasanya  enak ”dikunyah”. 
Saat wawancara dengan Majalah Kompetisi, ia 

juga dengan mudah 
menjelaskan isu dan 

teori-teori ekonomi 
yang rumit. Isu-
isu yang diangkat 
j u g a  s e a k a n 
sal ing mengis i 
dan menjelaskan. 
Baca saja misalnya 

tulisan dengan 
j u d u l 

Ekonomi Jalan Tengah

Penulis : Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
Penerbit :  Yayasan Obor Indonesia
Cetakan : I Tahun 2011
Tebal : xxvi + 397 Halaman

Saat pemerintahan SBY-Boediono mematok 
angka pertumbuhan ekonomi rata-rata 6-7 
persen untuk lima tahun kedepan (2010-2014) 
banyak kalangan yang memujinya. ”Ini target 
yang paling realistis,” kata mereka. Tetapi 
tidak sedikit yang mencibirnya. Bagi mereka 
target tersebut terlalu rendah. Tanpa melakukan 
perubahan apapun dan tinggal meneruskan 
yang sudah dikerjakan, target 6-7 persen akan 
tercapai. Kritik mereka atas target pertumbuhan 
memunculkan angka pertumbuhan 2 digit, alias di 
atas 10 persen. Namun angka ini juga dianggap 
terlalu ambisius dan penuh dengan angin surga. 
Target sebesar ini tentu saja tidak kebal kritik.
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”Ekonomi Ponzi vs Ekonomi 
Nurani”. Dalam penutupnya 
Prof. menulis, ... sistem ekonomi  
kap i t a l i sme  g loba l  s edang 
menghadapi tantangan maha 
dahsyat, yaitu mencari keseimbangan 
baru agar komponen nurani tidak 
terpinggirkan oleh naluri. Kata-kata 
ini  menolak keyakinan yang dipeluk 
Bernard Madoff, mantan Ketua 
Nasdaq di Wall Street, yang berhasil 
meraup USD 50 milyar dengan 
penipuan model investasi. Madoff 
percaya pasar adalah ajang bagi 
mereka yang licik untuk mengelabui 
mereka yang naif (hal. 56).

Tulisan anggota Komisi VI 
DPR RI ini juga tidak melulu 
ekonomi. Di tengah usaha Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) menjalankan tugasnya, 
ada banyak pikiran yang bisa 
di jadikan acuan bagaimana 
mengukur tingkat konsentrasi 
perusahaan yang berdampak pada 
anti persaingan. Sambil mengutip 
Hal Hill, ekonom Australia yang 
paling rajin mengamati tingkat 
konsentrasi pasar atau industri di 
tanah air, Hendrawan mengungkap 
model perilaku yang sekarang 
disebut ”anti persaingan”. Dalam 
artikel yang berjudul ”Oligopoli, 
Kartel dan Efisiensi Ekonomi”  
yang ditulis jauh sebelum UU No. 5 
Tahun 1999 disahkan, Hendrawan 
mengurai model bisnis yang saat itu 
menjadi sangat lazim.

Suatu pasar disebut memiliki 
struktur oligopolistik apabila di 
pasar tersebut hanya dijumpai 
sejumlah kecil penjual. Itu sebabnya, 
oligopoli sering didefinisikan 
sebagai competition among the 
few (persaingan diantara sedikit 
penjual). Berbeda dengan corak 
pasar yang de-konsentratif atau 
pasar persaingan, dalam oligopoli 
para penjual menyadari saling 
ketergantungan (interdependensi) 
di antara mereka. Mereka sadar 
bahwa aksi dari salah satu akan 
mengundang reaksi dari yang lain.

Rantai aksi-reaksi antar penjual 
dalam pasar oligopoli sangat ruwet 

dan sulit dibuatkan teori bakunya. 
Dalam ilmu ekonomi, teori tentang 
pasar oligopoli sering disebut 
indeterminate (tak bisa dibatasi). 
Setiap ahli, dengan asumsi tentang 
reaksi-reaksi yang berbeda, datang 
dengan teori dan kesimpulan yang 
berbeda. Namun sungguh menarik, 
dari banyak teori tersebut ada satu 
kesamaan. Semua teori meramalkan 
bahwa dalam pasar oligopoli para 
penjual cenderung melakukan 
kolusi (persekongkolan), karena 
dengan cara tersebut keuntungan 
yang mereka terima akan lebih 
tinggi.  

***
Dilihat dari judul dan isinya, 

kumpulan artikel ini memang berisi 
esai pendek namun sarat dengan 
informasi dan teori-teori ekonomi 
yang bisa memberi nuansa bagi 
banyak kalangan dalam memahami 
problem-problem ekonomi di 
dalam negeri. Dilihat dari gaya 
bahasa dan subtansi, jelas ada 
perbedaan antara Hendrawan 
sebagai seorang ekonom dan 
Hendrawan sebagai politisi. Meski 
semangat untuk memberikan input 
dan memecahkan masalah belum 
pudar namun gaya bahasa yang 
lebih ”arif” mulai kentara antara 
artikel yang ditulisnya pada tahun 
1990-an dengan akhir 2010-an. 

Walau terkesan dilematis dan 
ada tarik-menarik  antara apa 
yang seharusnya (dass sollen) 
dan apa yang sesungguhnya (des 
sein), penulis dengan sangat baik 
mengungkap isu-isu berat menjadi 
ringan. 

Di tengah banyaknya isu dan 
kasus tak sedap yang melanda 
anggota parlemen dan politisi, buku 
ini seperti menepis pesimisme itu. 
Jika buku adalah potret kepribadian 
dan pemikiran penulisnya, maka 
masih ada harapan  bahwa penulis 
buku ini masih memiliki idealisme. 
Jika semula hanya bisa berteriak 
dari luar, kini saatnya mantan 
wartawan Gita  Mahasiswa, 
Koran Kampus  di Salatiga ini 
bisa berteriak dan bergerak dari 
dalam. Namun jika tidak, ia tidak 
perlu mengamalkan ilmu yang 
dipopulerkannya Transaction Cost 
Economics. Melalui artikel-artikel 
yang pernah dimuat di sejumlah 
surat  kabar sepert i  Seputar 
Indonesia, Kompas, Bisnis Indonesia 
dan Media Indonesia ia juga 
berusaha melakukan jalan pantas, 
bukan jalan pintas. Mengambil 
langkah transformasional bukan 
transaksional. Ia ingin menghindari 
ek s t r im i ta s  pemik i ran  dan 
mengambil jalan tengah. (AK)
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SEMUA orang, lembaga bahkan 
negara yang ingin eksis harus 
memiliki dan menguasai 

media. Abu Mus’ab al zarqawi, 
Amir al Qaida di Irak, bahkan 
pernah menyatakan; kita sedang 
berada dalam peperangan; lebih dari 
setengah peperangan ini mengambil 
tempat dalam medan perang 
media... sebuah perlombaan untuk 
mendapatkan hati dan rakyat kita 
(dikutip dari Jonathan Bay, 
“Soul Traders” 2009).

K P P U  s a n g a t 
m e   n y a d a r i  a r t i 
perubahan itu. 
Sebagai lembaga 
baru dan relatif 
masih asing di telinga 
banyak orang, KPPU 
ber  usa ha untuk 
mengena lkan , 
mendekatkan 
dan bahkan 
meyakinkan 
apa itu hukum 
per saingan. Sejumlah 
media telah  digunakan. Televisi, 
radio, media cetak dan elektronik 
telah menjadi sarana yang “ampuh” 
untuk menjelaskan apa tugas dan 
tanggung jawab  KPPU. Tidak 
ketinggalan KPPU juga membuat 
logo yang mampu secara cepat 
membuat publik langsung memiliki 
asosiasi yang cepat dan tepat. Logo 
yang menggambarkan semangat 
KPPU menjaga hukum persaingan 
untuk menciptakan kesejahteraan. 

“Persaingan sehat, sejahterakan 
rakyat” menjadi motto yang sangat 
tepat menggambarkan tujuan akhir 
dari KPPU.

Di tengah arus deras informasi, 
KPPU berusaha menyeruak. Mencari 
posisi, mencuri perhatian dan bahkan 

dengan menggunakan propaganda 
yang cakap dan terus-menerus 
seseorang bah kan dapat membuat 
rakyat me lihat surga sebagai neraka 
atau se buah kehidupan yang sangat 
sengsara seakan di surga.

Untuk menjaga komunikasinya 
dengan publik, KPPU memiliki 
media yang secara rutin terbit 
mengunjungi publik. Adapun 
media penerbitan KPPU antara 
lain; Majalah Kompetisi, Newsletter 
Kompetisia, Jurnal Ilmiah dan 
Media Online. 

Majalah Kompetisi 
M a j a l a h  K o m p e t i s i 
merupakan media berbahasa 

Indonesia yang  terbit 
setiap dua bulan sekali 
(dwi bulanan). Media 
ini berisi infromasi, 
analisa dan reportase 
t e n t a n g  h u k u m 
d a n  k e b i j a k a n 
persaingan. Majalah 
Kompet is i  k ini 
memasuki nomor 
penerbitan ke 26. 

M a j a l a h 
Kompetisi  sejak 

awal  berkonsep in 
house magazine. Majalah 

yang lebih banyak memberikan 
informasi sekitar kegiatan atau 

program yang dibuat oleh Kantor 
Komisi Pengawas Persaingan 
(KPPU). Dari konsep ini isi dari 
Majalah Kompetisi adalah artikel, 
liputan dan foto-foto kegiatan, baik 
di kantor pusat maupun kantor 
Perwakilan Daerah.

Memasuki edisi No. 24 Tahun 
2010, isi dari Majalah Kompetisi 

Penerbitan KPPU

Terbit untuk Dikenal
“Tujuan dari sebuah propaganda modern adalah tidak lagi mengubah 
opini, tetapi membangun sebuah kepercayaan yang aktif terhadap 
mitos”. (Jacques Ellul, filsuf)

membuat kejutan. Memang tidak 
mudah, namun bukan mustahil 
“proganda” yang tak kenal lelah 
akan mampu membuat publik 
yakin bah wa kesejahteraan me lalui 
persaingan sehat bukanlah mitos. 
Meminjam kata-kata Adolf Hitler, 
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semakin diperluas. Meski konsep In 
House Magazine masih digunakan, 
namun di edisi ke-25, isi dari majalah 
mulai terfokus pada tema-tema yang 
dianggap penting dan menarik baik 
dari sisi hukum, kebijakan dan opini 
yang berkembang di masyarakat. 

Secara otomatis, halaman dan 
ritme kerja Majalah Kompetisi 
juga bertambah. Sebagai contoh 
edisi 25 tahun 2010 mengangkat  
t ema  “Memper t imbangkan 
Kembali Kebijakan Proteksi”. 
Untuk mendapatkan informasi, 
Majalah Kompetisi juga melakukan 
sejumlah wawancara dan riset. Para 
narasumber tidak hanya berasal 
dari dalam tetapi juga dari berbagai 
kalangan. Sejak edisi 25 kita bisa 
menikmati wawancara tersebut di 
Majalah Kompetisi. 

Newsletetter Kompetisia
Newsletter Kompetisia adalah 

media yang terbit berbahasa Inggris. 
Kompetisia berisi  kegiatan KPPU 
baik di pusat ataupun daerah seperti 
diskusi, seminar nasional, pembacaan 
putusan, atau kegiatan dengan 
mitra kerja KPPU dengan lembaga 
luar. Kompetisia berisi rubrik: 
Law Enforcement, Competition 
Advocacy, dan International, yang 
dikemas dengan bahasa yang ringkas 
dan padat. Kompetisia terbit setiap 

dua bulan dan secara rutin dikirim 
ke sejumlah lembaga persaingan 
internasional, lembaga donor dan 
kedutaan besar negara sahabat.

Jurnal Ilmiah
Jurnal ilmiah Persaingan Usaha, 

terbit satu tahun sekali. Jurnal ini berisi 
kumpulan tulisan Komisioner dan staf 
KPPU. Tema-tema tulisan terkait 
dengan dengan isu persaingan usaha 
dalam perspektif hukum, ekonomi, 
sosial, dan politik. Jurnal Ilmiah terbit 
dalam dua kategori. Satu edisi jurnal 
yang khusus ditulis oleh Komisioner 
dan lainnya diperuntukkan bagi staf. 
Jurnal Ilmiah terbit sejak tahun 2008 
dan kini memasuki terbitan ketiga. 
Jurnal ilmiah ini diberikan secara 
cuma-cuma untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan dan akademis.

Media Online 
Media online KPPU semula lahir 

untuk mengenalkan KPPU melalui 
jaringan dunia  maya dalam bentuk 
“company profile”. Namun seiring 
dengan banyaknya informasi dan 
besarnya animo masyarakat akan 
KPPU membuat media online menjadi 
sarana komunikasi yang efektif 
untuk menyampaikan informasi ke 
masyarakat. Media online KPPU terus 
melakukan perbaikan agar informasi 
yang disampaikan tepat sasaran.

KPPU juga menerbitkan Buku 
Ajar Hukum Persaingan Usaha, 
UU No.5 Tahun 1999, pedoman 
dan bahan sosialisasi lain yang 
diperlukan. (Redaksi)
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KPD Medan melaksanakan dua kegiatan 
monitoring terhadap eksekusi putusan KPPU 
yakni putusan KPPU No 03/KPPU-L/2009 

(Tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang 
Kota Pinang-Batas Tapsel Ka. Labuhan Batu) 
dan putusan KPPU No 07/KPPU-L/2009 (Tender 
Pembangunan Bendungan Irigasi Sei Lepan Tahap I, 
Kecamatan Sei Lepan dan Pembangunan Jalan Lingkar 
Kota Pangkalan Brandan Tahap I Kec. Babalan di Dinas 
Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Langkat 
Tahun Anggaran 2008). Terhadap putusan No 07/
KPPU-L/2009 maka telah dikuatkan oleh Pengadilan 
Negeri Langkat. Meskipun masih terdapat upaya 
kasasi namun setidaknya penguatan putusan KPPU 
di Pengadilan Negeri Langkat menunjukkan adanya 
kesepahaman antara KPPU dan Pengadilan Negeri 
dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat di 
wilayah kerja KPD Medan. n

DALAM upaya harmonisasi  Kebijakan 
Per  saingan Usaha Sehat, KPD Medan 
melaksanakan diskusi dengan mengundang 

Dinas Perhubungan Sumatera Utara, dalam hal ini sub 
divisi laut perihal pengelolaan alur pelayaran. Pada 
kesempatan ini disampaikan kendala dan sekaligus 
harapan dari pengelolaan perairan daratan untuk 
dapat diserahkan ke daerah. Selama ini masih dikelola 
oleh pemerintah Pusat sehingga berakibat pada tidak 
dapat berjalannya pengelolaan perairan daratan karena 
pengelolaan pelabuhan regional yang berada pada alur 
sungai belum sepenuhnya dikelola oleh pemerintah 
daerah.  n

PADA tanggal 24 November 2010, telah dibacakan 
Putusan Perkara Nomor: 30/KPPU-L/2010 yaitu 
dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Dugaan pelanggaran tersebut terkait dengan Tender 6 
(enam) Paket Pekerjaan di Lingkungan Unit Pengadaan 
Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten 

AKTIFITAS KPD

KPD Batam melakukan audensi ke Pengadilan 
Negeri Pangkalpinang, untuk memonitoring 
Putusan KPPU yang telah diputuskan oleh 

Mahkamah Agung di wilayah Pengadilan Negeri 
Pangkalpinang. Selanjutnya KPPU telah menerima 
Putusan Mahkamah Agung terkait dengan Putusan 

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 KPD Batam

Penegakan Hukum Pembacaan Putusan Perkara Nomor 
30/KPPU-L/2010

Kebijakan Persaingan Usaha

Audiensi

Lingga Tahun 
Anggaran 2009. 
Majelis Komisi 
dalam perkara 
i n i  t e r d i r i 
dari Prof. Dr. 
Ir. H. Ahmad 
R a m a d h a n 
Siregar sebagai 
ketua, Dr. Yoyo 
Ar i f a rdhan i , 
S .H. ,  M.M. , 
L L . M .  d a n , 
Erwin Syahril, 
S.H., masing-
masing sebagai 
Anggota. nFo
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AUDIENSI KPD Surabaya diterima oleh Bapak 
Khusnul Ashar selaku Pembantu Dekan I Fakultas 
Ekonomi yang didampingi oleh Bapak Umar 

selaku Asisten Pembantu Dekan I. 
Dalam pertemuan tersebut diperoleh informasi sebagai 

berikut:
•	 Permasalahan	persaingan	usaha	 yang	 terjadi	 saat	

ini khususnya di kota Malang adalah mengenai 
perkembangan ritel modern yang semakin merajai areal 
permukiman di Kota Malang. Hal ini membawa efek 
negatif terhadap perkembangan dan keberlangsungan 

KPD Surabaya mengadakan audiensi dengan Wakil 
Rektor Universitas Gajayana. Dalam pertemuan 
tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Persaingan usaha yang terjadi saat ini adalah 
mengenai ritel modern yang berkonsep minimarket 
karena mengakibatkan runtuhnya ritel tradisional.

b. Perlunya kerjasama dengan universitas untuk 
pengumpulan data persaingan daerah. 

c. Pihak Universitas Gajayana Malang menyatakan ingin 
untuk melakukan kerjasama dengan KPPU dalam hal 
penelitian persaingan usaha di daerah tersebut. n

KPPU di wilayah Pangkalpinang, dan KPPU akan 
melakukan permintaan eksekusi ke Pengadilan Negeri 
Pangkalpinang.

Audiensi yang berbeda juga dilakukan pada tanggal 
15 November 2010, dimana audiensi dilaksanakan 
dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Belitung mengenai substansi Undang-
undang No. 5 Tahun 1999. Terkait dengan keadaan 
kepariwisataan khususnya di Kabupaten Belitung, 
pada saat ini kegiatan wisata atau kepariwisataan 
di Kabupaten Belitung meningkat sangat pesat 
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam tahun 
2010 ini banyak hotel baru yang berdiri dan ada 
beberapa yang masih dalam tahap pembangunan. 
Hal ini mengindikasikan bahwa permintaan akan jasa 
penginapan atau hotel masih lebih besar daripada 
penawaran yang telah tersedia.

Pemerintah Kabupaten Belitung sendiri mempunyai 
strategi dalam hal mendatangkan wisatawan ke 
Belitung. Disamping dengan promosi ke berbagai 
media, Pemerintah Belitung (cq. Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata) juga sering mengadakan acara terkait 
kegiatan pariwisata misalnya Sail Indonesia yang 
diadakan di Belitung. Diharapkan hubungan kerja KPD 
KPPU Batam dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Belitung dapat berjalan dengan baik. n

KPD Surabaya
KPD Surabaya telah melaksanakan beberapa 

kegiatan dalam rangka menjalin komunikasi yang lebih 
intensif dengan para stakeholders di daerah terutama 
dengan pemerintah daerah dan lembaga legislatif 
setempat. KPD Surabaya melakukan kunjungan ke 
beberapa daerah dan melakukan audiensi dengan 
stakeholders di Wilayah Malang dan Jember.

Audiensi dengan Universitas Brawijaya 
Malang

Audiensi dengan Universitas Gajayana 
Malang

pedagang kecil yang sebelumnya sudah eksis di 
kawasan tersebut. 

•	 Pada	dasarnya	saat	ini	sudah	timbul	suatu	perbedaan	
fungsi dari pasar tradisional dari yang dulunya pasar 
tradisional itu merupakan perantara aliran barang 
dan jasa dari desa ke kota menjadi perantara barang 
dari kota ke desa.

•	 Memang	dalam	kenyataannya	tidak	ada	persaingan	
yang berarti antara pasar tradisional dan modern  
karena adanya perbedaan segmen pasar antara 
segmen pasar tradisional dengan modern.

•	 Perlunya	pemahaman	kepada	para	petani	atau	pro
dusen mengenai tata cara memberikan/menjual barang 
produksinya.

•	 Industri	yang	cukup	berkembang	di	kota	Malang	ada
lah industri  rokok dan karoseri. Terdapat diskriminasi 
terhadap industri rokok karena rokok pabrikan dan 
industri rumah tangga dikenakan besaran cukai yang 
sama. n
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KPD Surabaya mengadakan pertemuan dengan 
Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur 
mengenai Koordinasi penataan Angkutan AKDP 

pasca Pembangunan Jembatan Suramadu, pada tanggal 
4 November 2010. Dalam diskusi tersebut dibahas 
mengenai pemanfaatan Jembatan Suramadu yang dirasa 
belum maksimal. Akibat adanya keberatan dari beberapa 
pihak atas ijin trayek AKDP yang melalui Jembatan 
Suramadu.

Hingga saat ini, AKDP hanya diperbolehkan 
menyeberang melalui dermaga fery yang tidak efisien 
baik secara waktu dan biaya. Pada kesempatan 
itu juga kami telah sampaikan bahwa pemerintah 

PADA tanggal 1-3 Desember 2010 KPD Surabaya 
meng adakan kegiatan seminar  dengan tema 
Pengaturan Ritel Modern di Kota Malang. Seminar 

ini dibuka secara resmi oleh Bapak Peni Suparto selaku 
Walikota Malang dengan menghadirkan beberapa 
pembicara sebagai berikut:
1. Bapak Erwin Syahrir (Komisioner KPPU) sebagai 

Keynote speaker.
2. Bapak Nawir Messi (Komisioner KPPU) sebagai 

Moderator
3. Ibu Sukarmi (Komisioner KPPU) sebagai Pemateri
4. Bapak Ngesti D. Prasetyo (Peneliti PPOTODA 

Unibraw) sebagai Pemateri
5. Bapak Syahsin Ruba’i (Kadisperindag Kota Malang) 

sebagai Pemateri
6. Bapak Bowo Suprasetyo (Kabag Perekonomian Kota 

Malang) sebagai Pemateri.

Kegiatan ini melibatkan peserta dari pemerintah 
daerah sekaresidenan Malang yang meliputi Kabupaten 
Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, 
Kabupaten Lumajang, Kota Malang, Kota Batu, Kota 
Pasuruan dan Kota Probolinggo, serta pemerhati 
masalah ritel di Kota Malang.

Adapun isu yang dibahas dalam kegiatan ini antara 
lain terkait dengan pentingnya penataan pasar tradisional 
dan pasar modern dalam payung hukum peraturan 
daerah. n

AKTIFITAS KPD

Audiensi dengan Redaktur Harian 
Surabaya Post

Koordinasi Penataan Angkutan AKDP 
Pasca Pembangunan Jembatan 

Suramadu

Seminar Pengaturan Ritel di Malang

PADA tanggal 28 Oktober 2010, KPD Surabaya 
telah memfasilitasi audiensi dengan Harian 
Surabaya Post. Pada kesempatan tersebut KPD 

Surabaya diterima langsung oleh Ibu Agustina Widyawati 
selaku Redaktur Pelaksana dan didampingi oleh Bapak 
Agus Kusdyanto selaku Redaktur Surabaya Post.

Dalam audiensi tersebut dijelaskan tentang visi dan 
misi, capaian kinerja KPPU serta perkembangan kasus 
yang terjadi di wilayah kerja KPD Surabaya. Selain itu, 
disampaikan juga rencana KPD Surabaya yang akan 
menyelenggarakan sebuah forum untuk mempertemukan 
KPPU dan rekan-rekan media di Surabaya untuk 
menyampaikan berita dan perkembangan perkara 
yang sedang ditangani, yaitu melalui Forum Jurnalis 
Daerah. Menanggapi hal tersebut pihak Surabaya Post 
mengatakan dukungannya kepada KPPU dan siap 
membantu merealisasikan forum jurnalis dimaksud. n

memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang 
mengatur kegiatan berusaha di area Suramadu dan 
KPPU tidak akan melakukan tindakan hukum terkait 
dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 
Yang akan dilakukan KPPU adalah memberikan saran 
kebijakan atas peraturan tersebut apabila terindikasi 
anti persaingan sehat. n

Kegiatan Seminar
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AKTIFITAS KPD

PADA tanggal 29 Desember 2010, civitas Universitas 
Mulawarman berkunjung ke KPD Balikpapan 
dalam rangka berdiskusi mengenai penegakan 

hukum persaingan serta implementasi hukum persaingan 
yang dilakukan oleh KPPU dan KPD Balikpapan. Selain 
itu, civitas akademi Universitas Mulawarman memberikan 
apresiasi terhadap KPD Balikpapan yang merupakan 
kepanjangan tangan KPPU dalam mengimplementasikan 
hukum persaingan di wilayah kerja meliputi 4 (empat) 
provinsi di Pulau Kalimantan. Pada kesempatan tersebut, 
civitas Universitas Mulawarman mempertanyakan 
mengenai kewenangan KPPU dalam menerima laporan, 
menyelidiki dan memutuskan suatu laporan. n

KPD Makassar juga menjadi narasumber dalam 
Talk Show “Pelayanan Prima Operator Seluler”, 
pada tanggal 11 Desember 2010. Kegiatan yang 

di se lenggarakan dan disiarkan secara langsung oleh 
Suara Celebes FM tersebut, menghadirkan tiga orang 
narasumber, yaitu Bpk. Masykur A. Sulthan (Kepala Dinas 
Perhubungan dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan), 
Bpk. Abdul Hakim Pasaribu (Kepala KPPU Makassar) 
dan Bpk. Alem Febri Soni (Pakar Teknologi Komunikasi 
dari Universitas Hasanuddin Makassar).

Terselenggaranya kegiatan ini dilatarbelakangi oleh 
banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai kualitas 
pelayanan dan tidak transparannya operator seluler dalam 
melakukan promosi, sehingga pembahasan “Pelayanan 
Prima Operator Seluler” ini difokuskan pada hubungan 
antara brand image dengan kepuasan pelanggan pengguna 

seluler menuju zero accident layanan telekomunikasi. 
Dalam kegiatan ini, Bpk. Masykur A. Sulthan men-

jelas kan bahwa operator seluler yang profit oriented 
hanya mengejar dan mencari keuntungan dengan promosi 
besar-besaran bahkan ada yang saling menjatuhkan demi 
mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya tetapi 
tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan 
sehingga banyak masyarakat dirugikan karena layanan 
yang didapat tidak sesuai dengan iklan dan hal ini harus 
segera dihentikan dengan memberikan promosi yang jujur 
dan memberikan edukasi yang benar kepada konsumen.

Sementara Kepala KPD Makassar dalam pemaparannya 
telah menjelaskan bahwa saat ini, tingkat persaingan 
antar operator seluler telah mengarah pada kerugian 
konsumen yang disebabkan oleh ketidakpahaman 
konsumen mengenai hak dan kewajibannya serta sikap 
ketidakterbukaan operator seluler mengenai layanan yang 
ditawarkan dan. KPPU sendiri tetap mengawasai perilaku 
usaha para operator seluler sehingga tidak tidak terjadi 
pelanggaran UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Di samping itu, beliau menegaskan perlunya koordinasi 
antara Lembaga Perlindungan Konsumen dengan Badan 
Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) terkait dengan 
promosi yang “terkesan” menyesatkan konsumen. 
Dalam kesempatan tersebut, beliau juga memberikan 
beberapa contoh Perkara KPPU yang berkaitan dengan 
Telekomunikasi, yaitu : Kepemilikan Saham oleh Temasek 
dan Kartel SMS serta dampak yang diterima masyarakat. n

SEPANJANG bulan November 2010, KPD Makassar  
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 4 s/d 6 November 2010 telah dilakukan 

audiensi ke Pengadilan Negeri Pangkep, Provinsi 
Sulawesi Selatan.

2. Pada tanggal 22 s/d 24 November 2010, audiensi 
dilaksanakan kepada para stakeholders di Kabupaten 
Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu audiensi ke 
Dinas Pekerjaan Umum, dan juga audiensi dengan 
Pengadilan Negeri Takalar.

3. Pada tanggal 28 s/d 30 November 2010, KPD 
Makassar melakukan audiensi kepada para 
stakeholders di kota Palu, Provinsi Sulawesi 
Tengah. Dalam kesempatan tersebut, KPD Makassar 
berkunjung ke Pemprov Sulawesi Tengah, dan juga 
ke GAPENSI (Gabungan Pelaksanaan Konstruksi 
Nasional Indonesia) kota Palu.  n
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BISNIS bukanlah tentang kompetisi, tulis Millind M. Lele 
dalam bukunya Monopoly Rules (2005). Tetapi tentang 
monopoli.  Karena itu, tutur alumni Harvard University 

ini, hanya orang bodoh yang bersedia me nyerahkannya 
kembali ketika monopoli ada di genggaman. 

Millind benar. Ini yang dilakukan John D. Rockefeller ketika 
gurita bisnisnya diusik. Pria yang membangun bisnisnya di usia 
23 tahun dan menjual semua bisnisnya untuk terjun ke industri 
penyulingan minyak bahkan sangat marah. Di bisnis minyaklah 
Rock besar, kaya dan terkenal. Di minyak pula Rock terusik. 
Ia melawan.

kekayaan dan pengaruh Rock dan Standar Oil sangat terasa di 
seantero Amerika. Seperti yang diulas Joel Bakan, dalam The 
Corporation (2004), korporasi terbiasa menghilangkan rintangan 
yang menghalangi mereka. Melalui lobi, kontribusi politik, dan 
kampanye publik yang canggih. Mereka telah mengubah sistem 
politik dan mengumpulkan opini publik untuk melawan regulasi. 
Korporasi juga selalu bersifat filantropis. Lewat Rockefeller 
Foundation, Rock muncul sebagai sosok dermawan. Kekayaan 
dan kedermawanan Rock tampil dengan sangat sempurna. 

Tetapi Tarbell gigih. Ia tahu yang dihadapinya bukan 
orang biasa. Dalam bukunya Ida Tarbell, Patron Saint, Steve 

Membongkar Monopoli

CATATAN PERSAINGAN

Ahmad Kaylani
Pemimpin Redaksi KOMPETISI

Rockefeller muda memang pandai 
membaca mo mentum. Saat ia masuk sebagai 
pebisnis, industri minyak tengah booming. 
Tahun 1862 ia mendirikan Standar Oil. 
Terjun di bidang rafinasi di New York. Karena 
ongkos angkut sangat mahal, ia gigih melobi 
perusahaan kereta dan berhasil. Exclusive 
Dealing yang diperoleh mampu menekan 
cost. Dalam waktu 4 tahun, 20 pesaingnya 
tersingkir. Tidak lama, Rock berhasil 
memonopoli rafinasi di seluruh Amerika 
Serikat. Tahun 1890, Rock mulai melakukan 
praktek curang. Istilah Adam Smith, penulis 
The Wealth of Nations, “orang-orang di bisnis 
yang sama jarang bertemu, tetapi percakapan 
yang terjadi berujung pada konspirasi yang 
merugikan publik, atau ide untuk menaikkan 
harga.” Rock menentukan harga dengan  semena-mena. 

Adalah Ida Minerva Tarbell yang membuat Rockefeller 
geram. Ida Tarbell lahir di Erie County Pennsylvania Amerika 
Serikat tahun 1857. Tarbell tumbuh di wilayah perminyakan. 
Kuliah di Universitas Sorbon Prancis. Ayahnya Franklin S. 
Tarbell ikut terjun ke bisnis perminyakan namun tersingkir 
oleh ekspansi Rockfeller. Sebagai ”anak perminyakan” Tarbell 
ikut merasakan penderitaan ayahnya. Sebagai wartawan ia 
merasakan bagaimana dampak monopoli bagi kehidupan 
ekonomi masyarakat. Kekuasaan Rockfeller membuat rakyat 
tidak berani bersuara. Tetapi tidak bagi Tarbell.

Maka dimulailah investigasi itu. Namun tidak mudah bagi 
Tarbell membongkar praktek curang Standar Oil. Kekuasaan, 

Weinberg mencatat gaya investigasi Tarbell. Ia 
memakai pendekatan Jurnalisme Investigative. 
Ia gunakan paper trail dari berbagai dokumen 
seperti transkrip dengar pendapat kongres 
(parlemen), file-file pengadilan, surat-surat 
pengesahan dan sertifikat tanah. Ia juga 
menyasar berbagai dokumen dan ratusan kertas 
kerja yang terpencar-pencar melewati batas 
negara. Tidak hanya itu, Tarbell juga melakukan 
wawancara dengan berbagai eksekutif dan 
pemilik perusahaan, para kompetitor, regulator 
pemerintah, ahli hukum anti trust dan pakar 
akademisi. Hasilnya memang mengejutkan. 
Tulisannya tentang monopoli Standar Oil 
dimuat secara berseri di Majalah Mc. Clure 
dari tahun 1902 hingga 1904. Tulisan itu juga 
kemudian dibukukan dengan judul The History 

of Standar Oil. Banyak kalangan terkejut. 
Terungkapnya kecurangan Rock membuat Tarbell menjadi 

legenda. Di kalangan jurnalis ia dijuluki sebagai the Muckracer. 
Rock marah. Reputasinya jatuh dan ia dipermalukan. Ia 
menjuluki Tarbell dengan ”Miss Tarbarell”. Atas dasar 
investigasi itu Presiden AS, Theodore Roosevelt menghukum 
Standar Oil dengan UU Anti Trust. Di bawah Sherman Act, 
Standart Oil dipecah menjadi 36 bagian. Standar Oil boleh 
hancur berkeping-keping, tetapi kuasanya tidak. Hingga kini 
warisan Rock masih berkibar. Di Indonesia Exxon Mobil salah 
satunya. Membongkar monopoli memang tidak mudah. Ia 
butuh kerja luar biasa seperti ”Miss Tarbarell”. Lalu bagaimana 
dengan investigator kita? n
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