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KOMPETISI merupakan majalah yang diterbitkan oleh 
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK 
INDONESIA.  

S
ekarang ini, perkembangan pengetahuan dan 
ilmu teknologi semakin pesat. Kurikulum 
semakin berkembang seiring berjalannya waktu 
dan praktik pendidikan yang harus disesuaikan 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Tentu 

perubahan kurikulum tidak hanya mengacu pada materi ajar 
semata, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan yang 
berkembang.

Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan 
pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
pendidikan. Dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan, 
peran kurikulum dalam pendidikan di kampus sangatlah 
strategis. Bahkan kurikulum memiliki kedudukan dan posisi 
yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan. 

Bagi dosen, kurikulum berfungsi sebagai pedoman 
dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Bagi 
dekan, kurikulum berfungsi sebagai pedoman supervisi 
atau pengawasan. Sedangkan bagi mahasiswa, kurikulum 
merupakan pedoman pelajaran.

Para narasumber yang kali ini hadir di edisi 48 
memberikan dukungan penuh kepada KPPU untuk 
menjadikan isu persaingan usaha sebagai bagian dari 
kurikulum kampus. Budi Kagramanto misalnya, Guru Besar 
Universitas Airlangga ini menyatakan bahwa perguruan tinggi 
negeri sudah siap jika didapuk mendirian program studi 
Kajian Ilmu Persaingan Usaha. Menurut pengalamannya, 
minat terhadap ilmu persaingan usaha terus meningkat. 
Namun, untuk menuju ke sana, menurut Budi, harus 
disiapkan terlebih dahulu buku putih yang nantinya dijadikan 
pegangan.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah 
Mada, Hawin, mengungkapkan, mata kuliah ilmu hukum 
persaingan usaha di UGM jadi satu di dalam hukum dagang. 
Sedangkan, hukum dagang sendiri merupakan mata kuliah 
wajib yang harus diambil mahasiswa. 

Bagi perguruan tinggi negeri, menjadikan ilmu hukum 
persaingan usaha bisa jadi bukanlah persoalan yang serius, 
karena perbincangan mengenai persaingan usaha sudah 
dirintis cukup lama. 

Redaksi mengakui, memahami ilmu hukum persaingan 
usaha bukanlah perkara mudah. Tapi, bagi KPPU, hambatan 
dan tantangan adalah hal yang harus ditembus. 

Salam dan mari berpikir merdeka!
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Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH., MH., MM.,

Dalam kesempatan kali ini, KPPU bertemu dengan Budi Dalam kesempatan kali ini, KPPU bertemu dengan Budi 
Kagramanto, Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Kagramanto, Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 
Surabaya. Dalam perbincangan tersebut, Budi berpendapat bahwa saat Surabaya. Dalam perbincangan tersebut, Budi berpendapat bahwa saat 
ini hukum persaingan usaha sudah selayaknya patut dirintis sebagai ini hukum persaingan usaha sudah selayaknya patut dirintis sebagai 
program studi di Indonesia, khususnya dalam menghadapi MEA 2015. program studi di Indonesia, khususnya dalam menghadapi MEA 2015. 
Budi juga memaparkan perkembangan ilmu Hukum Persaingan Usaha Budi juga memaparkan perkembangan ilmu Hukum Persaingan Usaha 
tersebut, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) tersebut, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) 
Surabaya.

Tim Redaksi Kompetisi, Dendy R. Sutrisno dan Hira Puspita Putri 
mewancarai Budi Kagramanto di ruang kerjanya yang sederhana di 
Fakultas Hukum, Unair. Panjang lebar profesor hukum itu menjelaskan Fakultas Hukum, Unair. Panjang lebar profesor hukum itu menjelaskan 
pentingnya ilmu hukum persaingan masuk dalam kurikulum 
perkuliahan dan apa saja yang perlu dilakukan KPPU untuk mendorong perkuliahan dan apa saja yang perlu dilakukan KPPU untuk mendorong 
cabang ilmu ini bisa menjadi program studi tersendiri. 

Bagaimanakah awal mula berdirinya hukum persaingan usaha di Bagaimanakah awal mula berdirinya hukum persaingan usaha di 
Fakultas Hukum UNAIR?

Hukum Persaingan Usaha (HPU), hingga saat ini, adalah salah satu Hukum Persaingan Usaha (HPU), hingga saat ini, adalah salah satu 
cabang ilmu hukum yang berkembang sangat dinamis dalam kurikulum cabang ilmu hukum yang berkembang sangat dinamis dalam kurikulum 
pendidikan hukum (S1, S2, dan S3) di Perguruan Tinggi di Indonesia. pendidikan hukum (S1, S2, dan S3) di Perguruan Tinggi di Indonesia. 
Perkuliahan Hukum Persaingan Usaha di Fakultas Hukum UNAIR telah Perkuliahan Hukum Persaingan Usaha di Fakultas Hukum UNAIR telah 

GURU BESAR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGAGURU BESAR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

HUKUM PERSAINGAN 
USAHA LAYAK DIRINTIS 
SEBAGAI PROGRAM 
STUDI DI INDONESIA



WAWANCARA

5Kompetisi - Edisi 48 Tahun 2015 Kompetisi - Edisi 48 Tahun 2015 

WAWANCARA

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR: 
Yogyakarta, 6 Januari  1960 

PENDIDIKAN: * Sarjana Hukum 
Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta (1987) * Master Ilmu 
Hukum Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta (1999) * Magister 
Manajemen Universitas Wijaya 
Putra Surabaya (2000) * Doktor 

Ilmu Hukum Universitas Airlangga 
Surabaya (2000) * Guru Besar 

Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga Surabaya ((2008) 

KARIER: * Staf  Kanwil Departemen 
Penerangan – Jawa Timur (1989-

1990) * Staf  PR II-Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta  (1986–1987 * Saksi 

Ahli bidang Hukum Persaingan 
Usaha, Asuransi dan Restrukturisasi 

Perusahaan (2005-sekarang) * 
Ketua Tim Naskah Akademik RUU 

Matschaap, Firma dan CV, BPHN, 
(2013) * Ketua Program Magister 

Kajian HAKI Program Pasca Sarjana 
Unair (2013-2015)
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dimulai sejak awal tahun 2000-an. 
Pada masa tersebut, mata kuliah 
HPU diajarkan pada program S1 
Reguler (kelas pagi) dan Ekstensi 
(kelas sore) oleh 2 dosen, yakni, 
Saya sendiri dan Sinar Ayu 
Wulandari. Sedangkan, mahasiswa 
yang mengikuti perkuliahan 
tersebut cukup banyak, karena 
mata kuliah HPU memiliki 
kelebihan yakni materi yang 
unik dan disertai kajian hukum 
dan ekonomi serta merupakan 
mata kuliah baru yang saat itu 
belum banyak buku dan literatur 
yang membahas mengenai HPU. 
Bahkan sampai saat ini, mata 
kuliah HPU tetap menjadi salah 
satu kajian yang menarik bagi 
mahasiswa. 

Bagaimana dengan kebutuhan 
staf pengajar hukum persaingan 
usaha di FH Unair?

Mata kuliah HPU di FH Unair 
itu bebannya 2 SKS, pengajarnya 
Saya sendiri sebagai dosen 
penanggungjawab di S1 dan 
S2. Nah, Saya itu dibantu 3 
dosen lain, ada Ibu Sinar Ayu 
Wulandarai, Ibu Ria Setyawati dan 
Pak Kukuh. Mereka ini magister 
ilmu hukum, lulusan dalam dan 
luar negeri. Bu Ria, itu masternya 
dari Nijmegen University, Belanda, 
tesisnya soal merger dalam HPU. 
Pak Kukuh, itu masternya dari 
Inggris, tesisnya mengenai sanksi 
pidana dalam hukum acara 
persaingan usaha. Lengkap, khan?

Apa sajakah syarat mahasiswa 
dalam mengambil mata kuliah 
hukum persaingan usaha ini?

Posisi mata kuliah HPU pada 
program S1 FH Unair merupakan 
mata kuliah wajib pada minat 
hukum bisnis, yang diajarkan 
pada kelas pagi (40 s.d. 50 
mahasiswa) dan kelas sore (20-
25 mahasiswa). Mata kuliah 
HPU ditawarkan setiap semester 
(ganjil dan genap). Namun, bagi 
mahasiswa yang berkeinginan 
mengambil mata kuliah ini, 
disyaratkan telah mengambil mata 
kuliah hukum dagang, karena ini 
mata kuliah wajib nasional.  

Bagaimana dengan minat 
mahasiswa terhadap ilmu Hukum 
Persaingan Usaha saat ini, 
khususnya di FH Unair? 

Sampai sekarang, mata kuliah 
HPU ini masih tetap favorit, kok. 
Banyak mahasiswa yang sekarang 
ini skripsinya ambil studi kasus 
perkara persaingan usaha di 
KPPU. Malah, sekarang ini ada 
15-17 mahasiswa yang sedang 
garap skripsi tentang persaingan 
usaha. Ada yang tentang tender, 
kartel, merger, pembuktian dalam 
HPU, sampai kesiapan kita 
terhadap Masyarakat Ekonomi 
ASEAn (MEA). 

Bagaimana dengan minat pada 
Program Pasca Sarjana? 

Sekarang ini mata kuliah 
Selekta Hukum Persaingan Usaha 
bobotnya 2 SKS mahasiswa 
pasca sarjana yang ngambil mata 
kuliah ini setidaknya mencapai 
50. Untuk tesisnya sendiri ada 
5-7 tesis dengan tema proses 
beracara dalam perkara persaingan 
usaha, kelembagaan KPPU, 

kebijakan persaingan usaha di 
bidang pertambangan/migas, 
telekomunikasi, pengadaan, 
asuransi, farmasi, perkebunan, 
dsb. 

Bagaimana dengan program 
doktornya? Adakah? 

Minat antara sarjana, pasca 
sarjana dan doktor di Unair itu 
merata, juga cukup diminati. 
Sekarang ini ada 3 desertasi 
tentang persaingan usaha, dan 
Saya sendiri yang jadi dosen 
pembimbing. Tema yang diambil 
seputar kartel, HPU terkait HKI 
dan penegakan hukum persaingan 
usaha. 

Bagaimanakah peran serta 
UNAIR dalam turut serta 
mengupgrade kemampuan 
pengajar terhadap ilmu Hukum 
Persaingan Usaha?

Kampus Unair itu dosennya aktif 
di semua cabang penelitian. Nggak 
cuma itu, dosen-dosen Unair 
juga aktif menerbitkan buku ajar, 
penyuluhan, sampai menjadi saksi 
ahli dalam banyak perkara hukum. 
Saya pribadi selain mengajar HPU 
di FH Unair juga mengajar HPU 
di program S-2 Fakultas Hukum 
Universitas Surabaya. Di program 
S-3 FH Universitas 17 Agustus 
1945 Surabaya saya mengampu 
mata kuliah khusus keperdataan. 
Di dalam materinya itulah saya 
juga berikan pemahaman tentang 
HPU. 

Menurut Anda, apakah saat 
ini ilmu hukum persaingan usaha 
sudah (pantas) masuk dalam 
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kurikulum pendidikan di kampus?

Saya rasa dengan 
perkembangan cabang ilmu hukum 
yang semakin kompleks ini, 
kampus juga harus aktif upgrade 
kurikulumnya, menyesuaikan 
perkembangan cabang ilmu. Revisi 
kurikulum untuk menyempurnakan 
HPU juga mutlak dibutuhkan, 
dong. Kampus itu juga bagian 
sasaran dari penegakan hukum, 
khan!

Strategi apakah yang perlu 
diterapkan KPPU agar ilmu 
Hukum Persaingan Usaha bisa 
diterima dan dipahami dengan 
mudah di lingkungan kampus?

Banyak cara sebenarnya. 
Pertama, jalin kerjasama (MoU) 
dengan lingkungan perguruan 
tinggi negeri atau PTS. Kedua, 
informasikan produk hukum 
maupun kebijakan persaingan 
yang telah diterbitkan KPPU. 
Ketiga, ini yang butuh dukungan 
banyak pihak, buat program studi 
khusus persaingan usaha. Tapi 
tentu didalamnya harus melibatkan 
unsur ilmu hukum dan ekonomi. 

Siapa sajakah instansi lainnya 
yang perlu dikoordinasikan 
dalam menerapkan kurikulum 
ilmu hukum persaingan usaha 
tersebut?

Coba KPPU lakukan kerjasama 
dengan PERADI (Pendidikan 
Khusus Profesi Advokat) untuk 
menyelenggarakan program 
PKPA (Pendidikan Khusus Profesi 
Advokat) yang pada saat ini 
telah memasukkan mata kuliah 

Hukum Acara Persaingan Usaha 
sebagai mata kuliah pada program 
tersebut. Penerapan kurikulum 
HPU juga perlu dikoordinasikan 
dengan dosen, penanggung jawab 
mata kuliah HPU, dekan, direktur 
sekolah pascasarjana, rektorat, 
dan KPPU atau KPD, kementerian 
terkait, dsb.

Bagaimana dengan Buku Ajar 
Persaingan Usaha dimana Anda 
terlibat sebagai penulis? Sudah 
pantaskah buku tersebut menjadi 
panduan dalam perkuliahan di 
kampus?

Tentu, sebagai modal awal 
buku tersebut adalah terobosan 
cukup bagus untuk mengenalkan 
hukum persaingan usaha. Namun, 
seiring waktu, ilmu itu, khan, 
berkembang. Jadi, begitu juga 
dengan buku ajar, sudah saatnya di 
upgrade, supaya lebih representif 
sesuai dengan perkembangan ilmu 
hukum persaingan usaha. 

Apa saja yang perlu 
ditambahkan, direvisi?

Tentu banyak kalau saya 
sebutkan satu persatu. Misalnya, 
materi tentang kasus-kasus 
terkait kebijakan pemerintah 
yang tidak pro terhadap prinsip-
prinsip persaingan usaha sehat. 
Jelang MEA 2015, ini juga perlu 
disiapkan dengan matang, jangan 
sampai kita ini hanya jadi pasar, 
jadi harus siap berkompetisi. 
Tambahkan juga materi tentang 
RPJMN dimana isu persaingan 
usaha sudah menjadi pokok 
pembahasan. 

Adakah kendala atau kesulitan 
akademisi saat mengajarkan ilmu 
hukum persaingan usaha saat ini?

Biasanya mahasiswa pada 
program S-1, telah mengambil 
mata kuliah HPU di semester 5 
dan 6. Sejauh yang Saya tahu, 
belum ada kendala, sih. Di Unair, 
HPU itu juga diajarkan di Fakultas 
Ekonomi, dan ini masuk di mata 
kuliah Ekonomi Industri.

Sudah layakkah ilmu hukum 
persaingan usaha ini dirintis 
sebagai program studi tersendiri di 
kampus Indonesia?

Sudah sejauh ini tentu sudah 
layak. Perguruan tinggi negeri 
Saya rasa sudah siap jika didapuk 
mendirikan Program Studi (S-2) 
Kajian Ilmu Persaingan Usaha, 
dipadu  dengan ilmu hukum 
dan ekonomi. Nah, supaya lebih 
optimal, ambil tenaga pengajar 
dari kalangan dosen FH, FE 
Komisioner KPPU dan Kepala KPD 
untuk terus terlibat didalamnya. 
Pesertanya, bisa berasal dari 
lulusan S-1 berbagai disiplin ilmu 
yang punya minat pada ilmu 
persaingan usaha. 

Sekarang ini, sudah ada 
program S-2 Kajian Hak Kekayaan 
Hak Intelektual, S-2 Kajian Ilmu 
Kepolisian, S-2 Manajemen 
Bencana dan S-2 Teknobiologi. 
Untuk menuju kesana (program 
studi ilmu persaingan usaha), 
maka harus disiapkan dulu 
buku pedoman putih 2009 yang 
nantinya jadi pegangan untuk 
mahasiswa S-2 Kajian Ilmu 
Persaingan Usaha.  
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SUDAH WAKTUNYA 
CABANG ILMU INI 
DIPERHITUNGKAN
Prof. H. Hawin, S.H., LLM., Ph.D.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

Baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Sofyan Djalil secara khusus mengundang Perekonomian Sofyan Djalil secara khusus mengundang 
KPPU bertemu dengan seluruh menteri Kabinet Kerja KPPU bertemu dengan seluruh menteri Kabinet Kerja 
dalam Rapat Koordinasi antar kementerian untuk dalam Rapat Koordinasi antar kementerian untuk 
membahas penguatan kelembagaan. Dalam forum membahas penguatan kelembagaan. Dalam forum 
tersebut, secara khusus, Sofyan mendorong KPPU tersebut, secara khusus, Sofyan mendorong KPPU 
untuk melakukan pendekatan secara khusus di dunia untuk melakukan pendekatan secara khusus di dunia 
perkuliahan (kampus). perkuliahan (kampus). 

Lalu pertanyaannya, apakah memang sudah saatnya Lalu pertanyaannya, apakah memang sudah saatnya 
ilmu persaingan usaha ini masuk dalam kurikulum ilmu persaingan usaha ini masuk dalam kurikulum 
pendidikan di kampus-kampus? Bagaimana masa depan pendidikan di kampus-kampus? Bagaimana masa depan 
ilmu persaingan usaha ini? Apalagi saat ini beberapa ilmu persaingan usaha ini? Apalagi saat ini beberapa 
kampus negeri sudah memasukkan mata kuliah hukum 
persaingan usaha sebagai mata kuliah yang favorit di 
kalangan mahasiswa. 

Berangkat dari pemikiran tersebut, Redaksi Kompetisi 
Nanang Sari Atmanta dan fotografer Mochamad Isnaeni 
mewancarai Hawin di ruang kerjanya yang berukuran 
3x3 meter di lantai dua Fakultas Hukum Universitas 
Gadjah Mada. Panjang lebar profesor hukum 53 tahun Gadjah Mada. Panjang lebar profesor hukum 53 tahun 
itu menjelaskan pentingnya ilmu hukum persaingan itu menjelaskan pentingnya ilmu hukum persaingan 
usaha menjadi program studi tersendiri di kampus. Ia usaha menjadi program studi tersendiri di kampus. Ia 
yakin, suatu saat nanti cabang ilmu hukum persaingan yakin, suatu saat nanti cabang ilmu hukum persaingan 
usaha ini akan menjadi favorit di kampus-kampus.usaha ini akan menjadi favorit di kampus-kampus.
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WAWANCARA

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR: 
Bantul, 26 Desember 1962 

PENDIDIKAN: * Sarjana Hukum 
Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta (1989) * Master 
Bidang International Business 

Laws, Washington College of Law, 
Universitas Amerika, USA (1996) 

* Doktor Intellectual Property 
Law, Queensland, School of Law, 

Australia (2003)
 KARIER: * Anggota Tim Asistensi 

Hukum Kementerian Perekonomian 
RI * Wakil Dekan Bidang Akademik 

dan Kemahasiswaan Fakultas 
Hukum Universitas Gadjah Mada * 

Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Gadjah Mada (2015 – sekarang)
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Apakah saat ini ilmu hukum 
persaingan usaha sudah 
(layak) masuk dalam kurikulum 
pendidikan di kampus? Mengingat 
saat ini cabang ilmu terus 
berkembang pesat dan kampus 
harus terus meng-upgrade
kemampuan keilmuannya.

Menurut Saya, sih, jelas 
sudah. Di Fakultas Hukum UGM, 
untuk S-1 dan S-2 itu sudah jadi 
mata kuliah wajib untuk hukum 
dagang. Hukum dagang itu 
masuk termasuk favorit diantara 3 
konsentrasi lainnya, lho! Mungkin 
karena data pendukung dari KPPU 
cukup lengkap, jadi mahasiswa 
juga jauh lebih tertarik ketika 
saya ngajar. Di tahun 2006 itu 
jadi mata kuliah pilihan, tapi di 

2011 jadi tertutup, hanya untuk 
konsentrasi hukum dagang. 
Rencananya akan dibuka lagi, 
supaya antar konsentrasi bisa 
ambil mata kuliah ini. 

Bagaimana dengan isu ekonomi 
yang ada di mata kuliah Hukum 
Persaingan Usaha?

Sejauh saya mengajar, 
isu ekonomi belum menarik 
bagi mahasiswa. Saya lebih 
mengajarkan silabus secara teori 
dan kasus-kasus saja. Untuk 
penyusunan silabus sendiri, itu 
harus review kurikulum agar 
sesuai dengan kompetensi yang 
diharapkan dari mahasiswanya. 
Disesuaikan juga dengan RPKPS 
(Rencana Program Kegiatan 
Pembelajaran Semester). 

Menurut Anda, strategi apa 
yang perlu diterapkan KPPU agar 
cabang ilmu hukum persaingan 
usaha ini menarik di kampus?

Memang agak sulit menentukan 
strateginya, karena cabang ilmu ini 
cukup rumit. Butuh pengalaman 
puluhan tahun untuk tahu apa 
kelebihan dan kekurangannya. 
Kalau untuk mahasiswa, jelas 
yang perlu diperbarui itu persoalan 
resources dan literatur. Lha, wong, 
mahasiswa sendiri juga masih 
kurang minat bacanya. Saya itu, 
ya, kalau ada skripsi mahasiswa 
tentang persaingan usaha, saya 
wajibkan dia ambil tiga contoh 
kasus. Kalau hanya satu kasus 
dibahas, khan, enak banget, itu. 

Beberapa tahun lalu, Anda 
terlibat dalam penulisan Buku Ajar 
Persaingan Usaha yang didanai 
GTZ dan KPPU. Bagaimana 
tanggapan Anda terhadap buku 
tersebut? Sudah layakkah untuk 
dijadikan pegangan di kampus? 

Oh, iya, Saya ingat buku itu. 
Untuk persoalan ekonominya 
memang agak rumit. Pembahasan 
tentang kartel juga belum terlalu 
lengkap, khan? Apalagi sekarang 
kasus kartel sudah banyak. Saya 
kasih saran, update lagi itu soal 
merger dan peraturan komisi apa 
saja yang baru.

Adakah konsep lain untuk 
internalisasi nilai persaingan 
usaha yang sehat di kalangan 
civitas akademika? Misalnya 
competition corner seperti di 
Universitas Padjadjaran.

Pendirian pusat-pusat studi 
di kampus sekarang sudah 
banyak, menurut Saya, sih, 
tidak masalah. Jika KPPU bisa 
melakukan pendekatan kerjasama 
dengan FH UGM untuk pendirian 
corner seperti Unpad, tentu 
Saya terima. Nanti, di corner 
tersebut, bisa disediakan akses 
jurnal yang terakreditasi, hasil-
hasil penelitian, putusan-putusan 
KPPU, juga bisa jadi ajang diskusi 
mahasiswa di sini. Persis seperti 
cornernya KPPU, di  FH UGM 
itu ada Center for Intellectual 
Property Competition and Disputes 
Settlement Mechanism Studies 
(CICODS).

“Di Fakultas 
Hukum UGM, 
untuk S-1 dan 
S-2 itu sudah 
jadi mata kuliah 
wajib untuk 
hukum dagang.”
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AMANDEMEN UU 
NO. 5/1999 UNTUK 
MEMPERKUAT PERAN 
DAN WEWENANG KPPU
ACHMAD HAFISZ TOHIR
KETUA KOMISI VI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI

D
i sela-sela kesibukannya sebagai Ketua Komisi VI DPR RI yang 
membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM & 
BUMN serta standarisasi nasional, Achmad Hafisz Tohir, menerima 
kedatangan Redaksi Kompetisi. 

Tohir, yang pada pilkada Sumatera Selatan 2013 maju sebagai calon wakil 
gubernur berpasangan dengan Kapolda Sumatera Selatan, Iskandar Hasan, 
memaparkan harapannya terhadap KPPU, khususnya dalam persoalan 
kelembagaan. Beberapa kali ia melongok ke arah jam tangan – dan sekretarisnya, 
yang terus mengingatkan akan ada rapat lagi. 

Redaksi Kompetisi, Dessy Yusniawati, dan fotografer Nanang Sari Atmanta 
mewancarai Tohir di ruang rapat tamu Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I. 
Anggota dewan 49 tahun itu menjelaskan pentingnya KPPU bagi perekonomian 
nasional. Ia sangat yakin, RPJMN yang sekarang memasukkan isu persaingan 
usaha sebagai kepentingan nasional akan semakin mendorong amandemen UU 
No. 5 Tahun 1999. 
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Apa pendapat Bapak terkait 
PP No. 2/2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2015 – 2019 ?

Kami sebagai lembaga legislatif 
melihat bahwa itu adalah 
peraturan yang cukup baik untuk 
memberikan perlindungan bagi 
usaha rakyat. Namun, yang 
menjadi persoalan selanjutnya menjadi persoalan selanjutnya 
adalah perangkatnya sepertinya adalah perangkatnya sepertinya 
belum disiapkan dengan optimal. belum disiapkan dengan optimal. 
Semakin mendekati MEA seakan Semakin mendekati MEA seakan 
Indonesia semakin tidak siap. Indonesia semakin tidak siap. 
Salah satunya Saya lihat aktivitas Salah satunya Saya lihat aktivitas 
industri kecil di mana para industri kecil di mana para 
pengusaha lokal kita yang masih 
jauh dari kata siap. Saya khawatir, 
ini justru akan melemahkan posisi 
kita terhadap pihak asing (pelaku 
usaha) yang akan masuk ke 
Indonesia.      

Misi pemerintah “menghadapi 
bangsa yang berdaya saing” 
tentu harus diikuti dengan 
langkah realisasi yang konkret, 

“Saya yakin, 
amandemen ini 
akan memberikan 
wewenang dan 
peluang yang 
lebih baik dalam 
penegakan hukum 
persaingan.“

menurut Bapak apa saja tindakan 
pemerintah dan sudah sejauh 
mana langkah pemerintah untuk 
merealisasikan hal tersebut ?

Semuanya masih merupakan 
wacana semata karena konsep 
real-nya pun belum nyata, dan 
langkah konkretnya juga belum 
terlihat sampai saat ini.

Terkait RPJMN 2015 – 2019, 
Pemerintah melibatkan KPPU 
untuk mengawasi kondisi 
dunia usaha ke depannya, lalu 
bagaimana menurut Bapak ?bagaimana menurut Bapak ?

UU No. 5/1999 tentang UU No. 5/1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Larangan Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat Persaingan Usaha Tidak Sehat 
hingga saat ini belum bisa hingga saat ini belum bisa 
berbicara lebih banyak baik berbicara lebih banyak baik 
untuk dunia usaha maupun bagi untuk dunia usaha maupun bagi 
pemerintah. Ini karena tugas 
dan wewenang KPPU dinilai 
belum cukup kuat memberikan 
dampak yang signifikan baik bagi 
perekonomian Indonesia maupun 
bagi dunia usaha pada khususnya. 
Terutama pada sisi kewenangan 
KPPU sebagai lembaga yang juga 
memutuskan dan menjatuhkan 
sanksi, bahwa kewenangan 
tersebut diharapkan jangan sampai 
mengalami tumpang tindih dengan 
pengadilan. 

Sebaiknya peran KPPU dan Sebaiknya peran KPPU dan 
Pemerintah harus sejalan, Pemerintah harus sejalan, 
terutama terkait dengan penetapan terutama terkait dengan penetapan 
regulasi yang tepat dalam regulasi yang tepat dalam 
menghadapi pasar terbuka ASEAN menghadapi pasar terbuka ASEAN 
dengan tujuan memberikan dengan tujuan memberikan 
perlindungan bagi pelaku usaha perlindungan bagi pelaku usaha 

lokal agar mampu bersaing 
juga menyaring pelaku 
usaha asing yang akan 
melakukan aktivitas bisnis 
ataupun menjual produk di 
Indonesia.

Pada prinsipnya, 
penguatan bukan hanya penguatan bukan hanya 
dilakukan dan ditujukan dilakukan dan ditujukan 
bagi pengusaha lokal, bagi pengusaha lokal, 
tetapi juga bagi lembaga tetapi juga bagi lembaga 
pengawas seperti KPPU pengawas seperti KPPU 
ini. Untuk itu, diperlukan 
adanya amandemen UU No. 
5/1999 khususnya pada 
pasal-pasal yang mengatur 
tentang hal-hal substantif 
agar sejalan dengan prinsip-
prinsip ekonomi serta 
harmonisasi kebijakan.

Menurut Bapak apa yang 
sebaiknya KPPU perbaiki?

KPPU secara legal formal 
dan hukum masih kurang 
kuat dibanding lembaga 
lainnya. Diharapkan dengan lainnya. Diharapkan dengan 
adanya amandemen dan adanya amandemen dan 
hadirnya UU No. 5/1999 hadirnya UU No. 5/1999 
yang baru, KPPU dapat yang baru, KPPU dapat 
lebih kuat dalam segi lebih kuat dalam segi 
apapun. Saya yakin, apapun. Saya yakin, 
amandemen ini akan amandemen ini akan 
memberikan wewenang dan memberikan wewenang dan 
peluang yang lebih baik 
dalam penegakan hukum 
persaingan. 

Apa catatan khusus dari 
Anda bagi KPPU terutama 
terkait implementasi 
RPJMN yang secara 
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WAWANCARA

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR: 
Palembang, 10 Juni 1966 

PENDIDIKAN: * Sarjana Arsitektur, 
Universitas Parahyangan, Bandung 

(1993) * Master Teknik Sipil, 
Universitas Pelita Harapan, Jakarta 
KARIER: * Direktur PT Metrika Yasa 

(1996) * Komisaris PT Arthindo 
Utama (1999) * Wakil Ketua bidang 

Sumber Daya Mineral dan Energi 
Primer KADIN (2005) * Direktur 
Utama PT Avant Garde Visitekt 

(2009) * Komisaris Utama PT 
Arthindo Utama (2014) * Staff Ahli 
DPR-RI Fraksi PAN (2009-2014) * 

Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi PAN 
(2014-2019)

eksplisit menyebutkan KPPU di 
dalamnya ?

Jangan segan bagi KPPU 
untuk menjadi lini terdepan dan 
mengambil langkah strategis 
sepanjang langkah tersebut 
menguntungkan perekonomian 
nasional maka DPR terutama 
Komisi VI akan mendukung secara 
politik. Selain itu KPPU juga harus 
membantu Pemerintah atas nama 
Indonesia untuk terus melakukan 
advokasi bukan hanya di Indonesia 
tapi juga ke negara lain.  
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ANDRINOF CHANIAGO: 
PERSAINGAN USAHA 
DALAM RPJMN, 
KEGIGIHAN KPPU 
DINANTIKAN PEMERINTAH

P
ada akhir 2015 nanti, negara ASEAN akan memasuki fase baru ada akhir 2015 nanti, negara ASEAN akan memasuki fase baru 
sebagai sebuah masyarakat ekonomi. Indonesia akan menjadi sebagai sebuah masyarakat ekonomi. Indonesia akan menjadi 
bagian dari pasar ASEAN yang berinteraksi langsung tanpa bagian dari pasar ASEAN yang berinteraksi langsung tanpa 
sekat. Tidak pelak lagi, pasar Indonesia akan menjadi incaran sekat. Tidak pelak lagi, pasar Indonesia akan menjadi incaran 

pelaku usaha negara ASEAN. pelaku usaha negara ASEAN. 

Saat ini, di dalam negeri sendiri, pasar Indonesia semakin terbuka Saat ini, di dalam negeri sendiri, pasar Indonesia semakin terbuka 
dengan berubahnya pengelolaan sektor dari monopoli menuju dengan berubahnya pengelolaan sektor dari monopoli menuju 
kompetisi di beberapa industri, seperti penerbangan, kepelabuhanan, 
perkeretaapian, air minum, dan beberapa industri lainnya, serta terakhir 
industri minyak dan gas hilir (BBM). Jika tidak diantisipasi dengan 
baik, perubahan ini tidak bisa menghasilkan hasil sebagaimana yang 
diharapkan. 

Tantangan ekonomi Indonesia inilah yang mendorong Pemerintah Tantangan ekonomi Indonesia inilah yang mendorong Pemerintah 
memberikan peran besar kepada KPPU. Hal ini secara secara gamblang memberikan peran besar kepada KPPU. Hal ini secara secara gamblang 
dituangkan Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dituangkan Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) 2015-2019 yang menempatkan kebijakan persaingan sebagai (RPJM) 2015-2019 yang menempatkan kebijakan persaingan sebagai 
salah satu prioritas nasional, serta upaya penguatan KPPU sebagai salah satu prioritas nasional, serta upaya penguatan KPPU sebagai 
lembaga pengawas persaingan.

Redaksi  berkesempatan mewawancarai Andrinof Chaniago, Menteri Redaksi  berkesempatan mewawancarai Andrinof Chaniago, Menteri 
PPN/Kepala Bappenas, guna mendapatkan pandangan pemerintah PPN/Kepala Bappenas, guna mendapatkan pandangan pemerintah 
bagaimana menyikapi kondisi ini. Dimulai dari RPJM, pandangan bagaimana menyikapi kondisi ini. Dimulai dari RPJM, pandangan 
mengenai situasi ekonomi nasional sampai bagaimana perkembangan mengenai situasi ekonomi nasional sampai bagaimana perkembangan 
revisi Perpres yang sedang berjalan saat ini. Berikut kutipan wawancara revisi Perpres yang sedang berjalan saat ini. Berikut kutipan wawancara 
tersebut: 
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WAWANCARA

“Jadi KPPU seperti 
juga komisi yang 
lain harus terus 
aktif berkomunikasi 
menyampaikan 
permasalahannya. 
Pemerintah juga 
tidak mungkin 
hanya diam apabila 
sudah menerima 
masukan ataupun 
mendengar usulan mendengar usulan 
– usulan itu.”– usulan itu.”

©2012 Merdeka.com
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Bagaimana pendapat bapak 
terkait persaingan usaha yang 
telah dimasukkan dalam RPJMN?

Ini hanya penegasan saja. 
Pengaturan terkait hal ini 
(persaingan usaha) telah ada 
sejak tahun 1999. Secara tidak 
langsung, rencana 5 tahun 
ke depan juga berisi rencana 
penguatan atau pencegahan 
terhadap larangan persaingan 
usaha tidak sehat. Sekarang 
caranya adalah dengan 
membangun perekonomian yang 
lebih sehat. Apabila dilihat dari 
prakteknya, sudah jelas adanya 
monopoli alamiah. Monopoli 
alamiah ini tidak tercover oleh 
undang-undang, hal ini yang 
memungkinkan segelintir pihak 
yang bisa menguasai pasar dan 
menentukan harga.Ada pihak 
yg dirugikan tentunya, yaitu 
konsumen. Hal inilah yang perlu 
kita hilangkan.

Sebenarnya hal apa yang 
melatarbelakangi pemerintah 
menempatkan persaingan usaha 
sebagai prioritas nasional?

Pemerintah ingin meningkatkan 
kualitas perekonomian kita. 
Perekonomian yang efisien, 
mendorong produktifitas, adil, 
dan inklusif. Hal ini dilakukan 
melalui berbagai kebijakan. 
Begitu juga melalui kebijakan 
pengadaan barang dan jasa 
atau e-procurement yang 

diserahkan kepada LKPP, 
penegak kebijakan pemerintah 
mengenai pengadaan barang 
dan jasa. Tanggung jawabnya 
sama dengan UU No.5/99, yaitu 
memaksa pengadaan barang 
dan jasa dilakukan secara 
transparan juga cepat. Misalnya 
dengan memasukkan kebutuhan 
pengadaan ke e-katalog. Dengan 
begitu, kementerian atau lembaga 
pemerintah juga punya informasi 
segala macam jenis barang dan 
jasa yang diperlukan. Informasi 
yang ada menjadi tidak samar 
dan tidak tersembunyi. Apa 
dampaknya terhadap persaingan? 
Yaitu memotong monopoli juga. 
Tanpa menggunakan sistem 
e-procurement, pemain baru 
sulit mendapat akses persaingan. 
Dengan menggunakan e-katalog, 
perusahaan pemerintah yang ingin 
mengikuti hanya tinggal melihat di 
daftar katalog saja, bisa langsung 
turut serta dalam pengadaan 
barang dan jasa. Misinya 
sebenarnya sama dengan misi 
yang ditugaskan kepada KPPU.

Undang-Undang Nomor 5 
sudah disahkan sejak tahun 
1999, mengapa baru di tahun 
2015 pemerintah memberikan 
perhatian khusus dan menjadikan 
persaingan usaha sebagai prioritas 
nasional? 

Setelah pemerintah mendapat 
masukan dan mengevaluasi 
kebijakan yang ada, masih ada 

hal-hal yang harus diperkuat. 
Peranan KPPU masih perlu 
didukung.  Termasuk juga 
dengan kebutuhan revisi UU 
No.5/99, ataupun perpres, 
jika itu diperlukan. KPPU yang 
sebaiknya mengambil inisiatif 
untuk mengajukan draft, kemudian 
berkoordinasi dengan Bappenas, 
Kemenkumham, juga kementerian 
terkait lainnya.

Menghadapi tantangan 
pengawasan persaingan usaha ke 
depan yang semakin kompleks, 
khususnya pemberlakuan 
Masyarakat Ekonomi ASEAN 
2015, penguatan kelembagaan 
(KPPU) menjadi isu yang harus 
segera diselesaikan. Bagaimana 
pandangan Bapak mengenai hal 
tersebut?

Tentu saja yang mengetahui 
dan merasakan hal ini adalah 
KPPU. Untuk itu, sampaikanlah 
usulan-usulan apa yang dirasakan, 
sehingga pemerintah dapat melihat 
dan memberikan dukungan 
untuk hal-hal yang dianggap 
perlu. Pemerintah memang 
mengharapkan KPPU sendiri 
yang gigih memperjuangkannya. 
Pihak pemerintah sendiri, dengan 
banyaknya pihak maupun lembaga 
kuasi Negara, lembaga yudisial, 
yang memiliki agenda sendiri, 
kesulitan untuk mengawalnya 
sendiri. Jadi KPPU seperti juga 
komisi yang lain harus terus aktif 
berkomunikasi menyampaikan 
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permasalahannya. Pemerintah juga 
tidak mungkin hanya diam apabila 
sudah menerima masukan ataupun 
mendengar usulan – usulan itu. 
Hal tersebut bergantung pada 
keaktifan dari KPPU untuk terus 
mengkomunikasikannya.

Apa harapan pemerintah 
dengan menjadikan persaingan 
usaha sebagai prioritas nasional?

Agenda pemerintah melampaui 
penciptaan persaingan usaha 
yang sehat. Pemerintah ingin 
membangun sebuah system 
ekonomi yang berkualitas, inklusif 
yang melibatkan sebanyak-
banyaknya pelaku ekonomi. Tapi 
tidak hanya dengan memaksa 
dari segi regulasi, kita juga 
harus meningkatkan kapasitas, 
kemampuan produktivitas, 
kreativitas kelompok-kelompok 
masyarakat pelaku ekonomi di 
level bawah.Misalnya dengan 
membangun techno park, dengan 
meningkatkan kualitas sekolah-
sekolah kejuruan, politeknik, 
karena itu juga jalan menuju 
ekonomi sehat. Ekonomi yang 
menghasilkan persaingan sehat. 
Jika hanya sekedar bergantung 
pada regulasi, namun peta 
pelakunya tidak sehat, maka yang 
terjadi adalah monopoli alamiah 
juga. Itu juga yang menjadi 
perhatian pemerintah. Kita ingin 
ekonomi itu berbasis luas, inklusif, 
itu nanti akan lebih mudah. 
Bahkan nanti dengansendirinya 

akan berjalan persaingan sehat 
tanpa KPPU harus bekerja terlalu 
keras. Apabila kekuatan pelaku 
usaha relative seimbang maka 
persaingan sehat akan berjalan 
dengan sendirinya. Tapi untuk 
saat ini pengendalian masih 
harus dilakukan melalui regulasi. 
Untuk itu, keaktifan dari pimpinan 
lembaga/kementerian, baik 
presiden sendiri sangat diperlukan 
untuk membangun system itu 
sendiri. 

Ada sektor-sektor ekonomi 
yang margin keuntungannya 
luar biasa spektakuler. Tapi ada 
sektor-sektor ekonomi yang justru 
diperlukan untuk ekonomi yang 
berdaya saing, untuk membangun 
kemandirian ekonomi, tetapi 
margin keuntungannya kecil. 
Di sektor manufaktur misalnya, 
margin keuntungan hanya 7,8% 
dibandingkan dengan sektor 
pertambangan dan property. 
Margin sektor pertambangan diatas 
20%, dan sektor property diatas 
50%. Hal ini membawa ekonomi 
tidak sehat. Karena pelaku 
usaha tidak banyak yang mau 
masuk ke industry manufkatur. 
Margin yang ditawarkan kecil, 
sementara ada tempat lain yang 
lebih menggoda. Inilah yang saya 
maksud dengan tidak cukup hanya 
dengan menciptakan persaingan 
usaha sehat. Itu aja tidak cukup. 
Kita harus tata perekonomiannya, 
diperlukan adanya regulasi lain. 

Saat ini implementasinya 
setelah persaingan usaha 
dimasukkan ke RPJMN, 
tahapannya sudah masuk tahap 
apa?

Implementasinya baru mulai. 
Kita tetap kuncinya di perbaikan 
regulasi. Terkait dengan aturan 
peratuan persaingan usaha tidak 
sehat, termasuk ke urusan2 yang 
lain. Misalnya, bagaimana supaya 
terjadipersaingan usaha yg sehat 
antara manufaktur dan sektor 
property maupun pertambangan,. 
Mungkin belum tercakup di UU 
Persaingan Usaha Tidak Sehat, 
apakah bisa dimasukan ke sana 
regulasinya? Atau ada di bagian 
lain saja regulasi itu. Pemerintah 
melihat permasalahannya lebih 
holistic dan komprehensif. Latar 
belakang ini pula yang dilakukan 
pemerintah dalam rangka 
meningkatkan produktivitas 
kelompok usaha bawah.
Pemerintah berusaha membangun 
100 techno park. Tidak cukup 
hanya mengatur dengan regulasi. 
Perlu adanya agenda penguatan, 
peningkatan produktivitas, 
peningkatan kuantitas. Kemudian 
bagaimana cara meningkatkan 
keterampilan, pengetahuan, dan 
kemampuan berinovasi. Intinya 
adalah strukturnya masih harus 
kita ciptakan sehat. Supaya 
antar pihak, betul-betulmemiliki 
kekuatan yang relatif sama, 
punya posisi tawar yang relatif 
sama. Baik itu sesame produsen,  
maupun antara produsen dengan 
konsumen. 



WAWANCARA

Kompetisi - Edisi 48 Tahun 2015 18 Kompetisi - Edisi 48 Tahun 2015 

TAUFIK AHMAD: 
KPPU BERSIAP 
MELAKSANAKAN 
PENGAWASAN 
KEMITRAAN!

KK
PPU mendapatkan amanat baru yaitu menjadi PPU mendapatkan amanat baru yaitu menjadi 
lembaga pengawas perjanjian kemitraan. lembaga pengawas perjanjian kemitraan. 
Mengingat pentingnya perkom ini dan banyaknya 
pihak yang telah menanti pemberlakuannya, 
KPPU menyusun Peraturan Komisi (Perkom) 

tentang kemitraan yang juga akan menjadi acuan kerjanya. 
Taufik Ahmad selaku Direktur Pengkajian, Kebijakan 
dan Advokasi sekaligus Plt. Deputi Bidang Pencegahan 
memberikan gambaran Perkom tentang kemitraan yang saat 
ini sedang dalam tahap finishing. Taufik sendiri menyatakan 
bahwa KPPU sedang bersiap dalam mengimplementasikan 
dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Berikut 
petikan wawancara yang dilakukan Tim Kompetisi di sela petikan wawancara yang dilakukan Tim Kompetisi di sela 
kesibukannya.
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Apa latar belakang Penyusunan 
Peraturan Komisi Pengawasan 
Kemitraan ini?

Latar belakangnya sangat 
jelas, Peraturan Komisi (Perkom) 
tentang Kemitraan ini merupakan 
pengejawantahan dari perintah 
Undang-Undang No. 20 tahun 
2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah dan Peraturan 
Pemerintah No 17 Tahun 2013 
tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No. 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah yg menugaskan 
KPPU untuk membuat 2 perkom, 
pertama tentang pengawasan 
kemitraan dan yang kedua tentang 
proses penanganan perkara 
pelanggaran kemitraan.

Apa tujuan dari penyusunan 
perkom tentang kemitraan ini?

Target utamanya adalah 
pemberdayaan usaha kecil 
dan menengah, salah satunya 
dilakukan melalui proses 
kemitraan dengan pelaku usaha 
besar. Dalam proses kemitraan 
tersebut, paling tidak ada dua 
potensi penyalahgunaan hubungan 
kemitraan pelaku usaha kecil 
atau menengah, dengan pelaku 
usaha menengah dan besar. 
Yang pertama adalah terkait 
dengan munculnya potensi pelaku 
usaha kecil atau menengah yang 
“illegal” (karena sebenarnya 
merupakan kepanjangan tangan 
perusahaan besar, yang bertujuan 

mendapatkan kemudahan-
kemudahan yang diperuntukan 
bagi pelaku usaha kecil. Yang 
kedua sebenarnya sesuatu yang 
ditunggu-tunggu mungkin termasuk 
oleh KPPU sendiri dan terutama 
oleh pihak UMKM yakni terkait 
potensi penyalahgunaan posisi 
tawar pelaku usaha besar terhadap 
pelaku usaha kecil, ini yg selama 
ini tidak terjangkau oleh KPPU.

Terkait perkom tentang proses 
penanganan perkara ini, apa yang 
diatur dan seperti apa?

Proses penanganan perkara 
akan dilakukan oleh KPPU 
terhadap perjanjian kemitraan 
yang substansi perjanjiannya 
bertentangan dengan UU No 20 
tahun 2008. Jadi yang   menjadi 
fokus adalah perjanjian kemitraan 
antara pelaku usaha kecil dan 
menengah dengan pelaku usaha 
menengah dan besar.

Penanganan perkaranya seperti 
apa?

KPPU akan melakukan 
penanganan pelaporan terhadap 
pelanggaran yang terjadi, apabila 
memenuhi persyaratan maka 
dia bisa masuk ke penangangan 
perkara. Pelaporan bisa datang 
dari pelaku usaha kecil atau 
menengah yang dirugikan atau 
temuan KPPU. Proses penanganan 
perkaranya sudah diatur dalam 
Undang-Undang No. 20 tahun 
2008 dan Peraturan Pemerintah 
No 17 Tahun 2013 di mana jika 
memenuhi persyaratan, maka 
akan dilakukan pemeriksaan 
pendahuluan. Apabila hasil 
pemeriksaan pendahuluan 
menunjukan adanya substansi 
perjanjian yang bertentangan 
dengan UU No 20 tahun 2008, 
maka KPPU akan mengirim 
surat kepada pelaku usaha besar 
atau menengah yang terlibat 

 “Selama ini banyak pelaku usaha kecil 
atau menengah yang merasakan perlakuan 
tidak wajar akibat perbedaan posisi tawar 
(bargaining position) dengan  pelaku usaha 
besar atau menengah.”
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dalam kemitraan agar merubah 
seubstansi perjanjian tersebut atau 
merubah perilaku yang melanggar 
tersebut. Apabila perubahan 
dilakukan maka penanganan 
perkara selesai. Akan tetapi 
apabila sampai disurati sebanyak 
3 kali tetap tidak melakukan 
perubahan, maka KPPU akan 
melanjutkan ke pemeriksaan 
lanjutan dan pelaku usaha besar 
atau menengah dihukum denda 
maksimal 10 milliar. 

Sudah sejauh apa progres 
penyusunannya sampai saat ini?

Perkom kemitraan sudah 
siap, sudah beberapa kali 
kita mintakan pendapat dari 
berbagai pihak, mudah-mudahan 
pengawasan bisa segera kita 
lakukan tahun ini, tapi memang 
terdapat kendala terkait anggaran. 
Mengingat dalam tahap awal 
ini, diperlukan banyak anggaran 
untuk melaksanakan sosialisasi 
implementasi pengawasan 
tersebut. Anggaran khusus untuk 
kegiatan ini belum tersedia, 
tetapi KPPU akan berusaha 
untuk mengimplementasikannya 
meskipun bersifat terbatas. 
Mudah-mudahan di tahun 
berikutnya anggaran bisa lebih 
mendukung kegiatan ini.

Bentuk kemitraan seperti apa 
yang akan ditangani?

Semua bentuk kemitraan 
di semua industri nanti akan 

ditangani oleh KPPU, karena 
selama ini tidak ada aturan 
yg mengawasi kemitraan ini. 
Sesungguhnya keluhan terkait 
hal ini sangat banyak, misalkan 
di perdagangan (pemasok vs 
peritel), di pekerjaan konstruksi 
(subkontraktor vs kontraktor 
utama/pemilik), di Pertanian 
misalnya hubungan inti plasma 
di karet, gula, kelapa sawit dan 
lain-lain. Selama ini banyak 
pelaku usaha kecil atau menengah 
yang merasakan perlakuan tidak 
wajar akibat perbedaan posisi 
tawar (bargaining position) 
dengan  pelaku usaha besar atau 
menengah.

Apakah nanti KPPU akan 
berkerjasama dengan instansi 
lain?

Undang-undang No 20 
tahun 2008 mewajibkan KPPU 
melakukan kerjasama dengan 
instansi terkait dalam pengawasan 
kemitraan. Instansi terkait tentu 
saja antara lain, kementerian 
yang membawahi kemitraan 
dimaksud serta kantor-kantor 
dinas di tingkat Provinsi dan 
Kabupaten. Kerjasama tersebut 
wajib dilakukan. Misalnya untuk 
penanganan kemitraan pemasok 
dan peritel, maka kementerian 
perdagangan, dinas perindag 
provinsi dan dinas perindag 
kota akan menjadi mitra KPPU 
ditambah dengan kementerian 
UKM. 

Adakah skala priorotas 
kemitraan yang akan diawasi?

Ada, nanti akan dibuat skala 
prioritas mana yang akan diawasi, 
tentu saja yg pertama akan 
diawasi adalah kemitraan yang 
dipandang selama ini sering 
bergejolak, dan sangat menyentuh 
ketidakberdayaan pelaku usaha 
kecil/menengah bermitra dengan 
perusahaan menengah/besar.

Bagaimana bisa menentukan 
suatu perusahaan dibilang besar, 
kecil atau menengah? Apakah 
diatur dalam perkom ini?

Ukuran pelaku usaha besar, 
menengah dan kecil mengacu 
kepada definisi yang ditetapkan 
dalam Undang-Undang No. 20 
tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah.

Bagaimana anda melihat 
kesiapan KPPU dalam 
melaksanakan perkom ini?

KPPU kini tengah bersiap 
melaksanakan tugas yang 
diamanatkan tersebut, tapi 
semua ini membutuhkan banyak 
dukungan dari berbagai pihak. 
Selain anggaran, saya juga melihat 
sumber daya manusia di KPPU 
masih kurang mengingat begitu 
luas dan besarnya tugas ini.  







24

PENEGAKAN HUKUM

Kompetisi - Edisi 48 Tahun 2015 

AWASI TENDER, KPPU HUKUM 
PELAKU USAHA DI DOMPU



25

PENEGAKAN HUKUM

Kompetisi - Edisi 48 Tahun 2015 

22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam 
tender Pembangunan Gedung 
(Paragua) Samakai Kabupaten 
Dompu Provinsi Nusa Tenggara 
Barat Tahun Anggaran 2014. 
Pihak – pihak yang terlibat dalam 
perkara ini Kelompok Kerja 
I Unit Pelayanan Pengadaan 
(ULP) Kabupaten Dompu Tahun 
Anggaran 2013 sebagai Terlapor 
I, PT Gaung Nusa Persada sebagai 
Terlapor II, PT Satria Multi Guna 
sebagai Terlapor III dan PT Mas 
Merce Sari sebagai Terlapor IV. 
Pembacaan putusan digelar di 
Ruang Sidang KPPU, Jl. Juanda, 
Jakarta Pusat, pada Rabu (4/2).

Dalam pembacaan putusan 
tersebut, dipaparkan temuan 
adanya persekongkolan horizontal  
yang dilakukan oleh PT Gaung 
Nusa Persada, PT Satria Multi 
Guna dan PT Mas Merce Sari 
dalam penyusunan dokumen 
penawaran. Majelis Komisi 
menjelaskan adanya kerjasama 
dalam penyusunan narasi, uraian 
dan format penulisan pada metode 
pelaksanaan pekerjaan. Temuan 
lain adalah adanya kesamaan 
harga pada dokumen penawaran. 

Selain itu terdapat pula 
persekongkolan vertikal oleh 
Kelompok Kerja (POKJA) I 
Unit Pelayanan Pengadaan 
(ULP) Kabupaten Dompu 
Tahun Anggaran 2013 dengan 
mengabaikan adanya kesamaan 
narasi dan kesamaan format 
penulisan pada metode 
pelaksanaan pekerjaan serta 
kesamaan harga penawaran 

yang ditunjukkan dengan adanya 
kesamaan jumlah harga pada 
beberapa item uraian pekerjaan. 
Hal ini terlihat dalam Rencana 
Anggaran Biaya (RAB) pada 
dokumen penawaran PT Gaung 
Nusa Persada, PT Satria Multi 
Guna, dan PT Mas Merce Sari 
dengan tidak dilakukannya 
klarifikasi pada tahap evaluasi 
teknis kepada pihak terkait. 

Dari seluruh temuan tersebut, 
Majelis Komisi memutuskan 
bahwa PT Gaung Nusa Persada 
diharuskan membayar denda 
sebesar 332 juta dan harus 
menyerahkan bukti salinan 
pembayaran denda tersebut ke 
KPPU. 

Majelis Komisi juga melarang 
PT Gaung Nusa Persada, PT Satria 
Multi Guna, dan PT Mas Merce 
Sari untuk mengikuti tender di 
bidang konstruksi pembangunan 
gedung yang menggunakan dana 
APBN maupun APBD di wilayah 
Kabupaten Dompu Provinsi 
NusaTenggara Barat selama satu 
tahun sejak putusan ini memiliki 
kekuatan hukum tetap. 

Selain mengharuskan membayar 
denda, Majelis Komisi memberikan 
rekomendasi kepada Bupati Kab. 
Dompu untuk member sanksi 
administratif kepada Pokja I 
ULP Kab. Dompu. Majelis juga 
merekomendasikan agar setiap 
proses lelang di lingkungan Kab. 
Dompu selalu melibatkan personil 
yang berkompeten agar tidak 
terjadi persekongkolan. (mi) 

K
omisi Pengawas 
Persaingan Usaha 
(KPPU) membacakan 
putusan Perkara Nomor 

17/KPPU-L/2014. Perkara ini 
menyangkut pelanggaran Pasal 



26

PENEGAKAN HUKUM

Kompetisi - Edisi 48 Tahun 2015 

CALON NASABAH KPR DI BRI AKAN 
DAPAT MEMILIH ASURANSI JIWANYA

C
alon nasabah untuk 
kredit pemilikan rumah 
(KPR) di Bank Rakyat 
Indonesia (BRI) sudah 

dapat tersenyum. Mereka akan 
dapat memilih produk asuransi 
jiwa yang sesuai dengan preferensi 
mereka, ketika mengajukan KPR 
di BRI. Sebelumnya, nasabah 
hanya dapat menggunakan produk 
asuransi yang telah ditentukan 
oleh BRI, yakni produk dari 
konsorsium PT. Asuransi Jiwa 
Bringin Jiwa Sejahtera (BRINGIN) 
dan PT. Heksa Eka Life Insurance 
(HEKSA). Pilihan ini menjadi 
memungkinkan, seiring salah satu 
amar putusan KPPU pada 11 
November 2014 di Jakarta atas 
kasus dugaan perjanjian tertutup 
dan hambatan masuk oleh BRI 
dan konsorsium asuransi di atas. 
Dalam putusan yang dibacakan 
hampir 3 jam tersebut, KPPU 
meminta pembatalan perjanjian 
oleh BRI memuat persyaratan 
kewajiban Debitur KPR untuk 
hanya menggunakan asuransi 
jiwa dari konsorsium BRINGIN 
dan HEKSA. Lebih lanjut, KPPU 
juga memerintahkan agar BRI 
menghentikan kegiatan yang 
menghalangi perusahaan asuransi 
jiwa lainnya untuk melakukan 
kegiatan usaha yang sama pada 
pasar bersangkutan.

Selain meminta pembukaan 
hambatan masuk tersebut, 
Majelis Komisi KPPU[1] yang 

menyidangkan kasus tersebut, 
juga menjatuhkan sanksi denda 
kepada BRI sebesar Rp 25 
miliar, BRINGIN dengan nominal 
Rp 19 miliar, dan HEKSA 
sebesar Rp 13 miliar. Ini sejalan 
dengan kesimpulan KPPU yang 
menyatakan bahwa ketiga 
perusahaan tersebut, melanggar 
pasal 15 (2) terkait tying-in 
(pembelian berikat)[2] dan pasal 
19 (a) terkait hambatan masuk 
pasar[3].

Lebih lanjut, KPPU juga 
menyarankan agar Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) untuk segera 
memberikan sanksi atas bank 
yang melanggar pelaksanaan Surat 
Edaran Bank Indonesia No. 12/35/
DPNP tanggal 23 Desember 2010  
Perihal Penerapan Manajemen 
Resiko pada Bank yang Melakukan 
Aktifitas Kerjasama Pemasaran 
dengan Perusahaan Asuransi. 
KPPU juga menyarankan OJK agar 
pengaturan/pengawasan perbankan 
hendaknya mempertimbangkan 
prinsip-prinsip persaingan usaha 
sehat sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat.

Kasus ini berawal dari inisiatif 
KPPU yang menemukan adanya 
pembatasan pilihan konsumen 
atau nasabah KPR di BRI ketika 
mengajukan kreditnya. Dalam 

proses tersebut, nasabah tidak 
memiliki pilihan asuransi jiwa 
lain, selain yang ditetapkan 
oleh BRI. Produk asuransi jiwa 
yang digunakan adalah produk 
yang berasal dari konsorsium 
antara BRINGIN dan HEKSA. 
Nasabah tidak memiliki pilihan, 
karena mereka diwajibkan untuk 
membeli produk asuransi jiwa 
untuk persetujuan KPRnya. 
Memperhatikan fenomena 
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tersebut, KPPU berinisiasi untuk 
melakukan pendalaman lebih jauh.

KPPU menemukan bahwa 
sebenarnya, nasabah diberikan 
kebebasan dalam memilih produk 
asuransi yang diwajibkan. Ini 
terbukti dengan adanya Surat 
Edaran Bank Indonesia No. 12/35/
DPNP tanggal 23 Desember 
2010 (SEBI), yang menyatakan 
bahwa, dalam kerjasama antara 

bank dengan perusahaan asuransi 
dalam rangka produk Bank, bank 
harus mengakomodasi kebebasan 
nasabah dalam memilih produk 
asuransi yang diwajibkan. Untuk 
itu, bank harus menawarkan 
pilihan produk asuransi dimaksud 
paling kurang dari 3 (tiga) 
perusahaan asuransi mitra bank, 
yang 1 (satu) diantaranya dapat 
merupakan pihak terkait bank. Ini 
menggarisbawahi bahwa, harus 

ada pilihan bagi nasabah. Sesuatu 
yang tidak dilakukan BRI dalam 
kasus ini. BRI hanya membentuk 
satu konsorsium, yakni BRINGIN 
dan HEKSA. Bahkan dalam 
implementasinya, mereka 
secara bersama-sama menutup 
pertanggungan/mengcover asuransi 
jiwa bagi debitur KPR BRI dengan 
membagi suatu share resiko 
sebesar 60% bagi BRINGIN dan 
40% bagi HEKSA. Untuk itu, 
BRINGIN bertindak sebagai Ketua 
Konsorsium dan HEKSA sebagai 
Anggota Konsorsium.

Atas konsumen atau nasabah, 
BRI terbukti menentukan terms 
and conditions yang hanya bisa 
dipenuhi oleh konsorsium asuransi 
tersebut, dan juga terbukti 
menciptakan upaya penolakan 
atau penghambatan pelaku usaha 
lain untuk melakukan kegiatan 
usaha yang sama pada pasar 
tersebut. Bagi konsumen, mereka 
dirugikan karena tidak memiliki 
alternatif pilihan penyedia asuransi 
jiwa selain konsorsium tersebut.

Saat ini, para terlapor masih 
mempelajari putusan KPPU 
dalam menentukan bentuk tindak 
lanjut yang akan dilakukan. 
Dengan adanya putusan KPPU 
ini, diharapkan konsumen 
semakin memiliki pilihan dalam 
menentukan produk asuransi yang 
sesuai dengan preferensinya. (nsa) 

Tribunnews.com
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KPPU PUTUSKAN PERKARA BAN

K
PPU melalui 
Majelis Komisi yang 
dipimpin oleh Kamser 
Lumbanradja memutus 

bahwa PT Bridgestone Tire 
Indonesia (Terlapor I), PT Sumi 
Rubber Indonesia (Terlapor II), 
PT Gajah Tunggal Tbk (Terlapor 
III), PT Goodyear Indonesia Tbk 
(Terlapor IV),  PT Elang Perdana 
Tyre Industry (Terlapor V) dan 
PT Industri Karet Deli (Terlapor 
VI) terbukti secara sah dan 
meyakinkan melanggar Pasal 5 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999. Pembacaan putusan 
digelar pada Rabu, (7/1), di Ruang 
Market, Kantor Pusat KPPU.

Fakta persidangan menemukan 
bahwa Terlapor I, II, III, IV, V 
dan VI terbukti melanggar UU 
No. 5 Tahun 1999, tepatnya 
pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 
11. Dalam Pasal 5 (ayat 1), 
dinyatakan bahwa pelaku usaha 
dilarang membuat perjanjian 
dengan pelaku usaha pesaingnya 
untuk menetapkan harga atas 
suatu barang dan atau jasa yang 
harus dibayar oleh konsumen 
atau pelanggan pada pasar 
bersangkutan yang sama.

Sementara itu pada Pasal 
11, dinyatakan bahwa pelaku 
usaha dilarang membuat 
perjanjian, dengan pelaku usaha 
pesaingnya, yang bermaksud untuk 
mempengaruhi harga dengan 
mengatur produksi dan atau 

pemasaran suatu barang dan atau 
jasa, yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli dan 
atau persaingan usaha tidak sehat.

Kedua penerjemahan 
pelanggaran kedua pasal tersebut 
diperoleh dari rapat presidium 
APBI dalam kurun waktu 
2009 sampai dengan 2012 
yang mengindikasikan adanya 
kesepakatan untuk menahan 
produksi dan mengatur pengaturan 
harga.

Fakta lain, pada rapat Sales 
Director APBI Desember 2008 
yang disampaikan dalam rapat 
presidium tanggal 21 Januari 
2009, diperoleh kesimpulan 
“Anggota APBI jangan melakukan 
banting membanting harga.” 
Kalimat tersebut pernah 
dinyatakan langsung oleh Ketua 
APBI yang disetujui secara 
aklamasi oleh seluruh anggota 
APBI.

Sementara itu pada rapat 
presidium 26 Januari 2010 
di Hotel Nikko, disampaikan 
bahwa “kepada seluruh Anggota 
APBI sekali lagi diminta untuk 
dapat menahan diri dan terus 
mengontrol distribusinya masing-
masing dan menjaga kondisi pasar 
tetap kondusif sesuai dengan 
perkembangan permintaannya”.

Selanjutnya, pada pada rapat 
presidium 25 Februari 2010 di 

Hotel Nikko, diumumkan hasil 
rapat Sales Director’s APBI yang 
isinya membahas langkah-langkah 
pengamanan akan segera diambil 
oleh setiap perusahaan secara 
bersama-sama agar stabilitas pasar 
dapat terus terpelihara.

Setelah pertemuan tersebut, 
diperoleh lagi temuan dalam 
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Laporan Sales Directors Meeting 
(19 April 2010) yang menyatakan 
bahwa“monitoring pasar APBI 
diminta diaktifkan lagi mulai 
bulan Mei 2010, dan semua 
anggota diminta untuk mengontrol 
distribusi ban-nya masing¬-
masing agar kondisi seperti ini 
dapat dipertahankan”.

Dari fakta dan temuan-temuan 
tersebut, KPPU tidak semata 
menggunakan UU No. 5 Tahun 
1999 sebagai pertimbangan pokok 
pelanggaran hukumnya, namun 
KPPU juga menggunakan metode 
Harrington untuk mengukur 
terjadinya sebuah kartel.

Metode Harrington sendiri 
merupakan penggabungan dari 
berbagai metode yang melihat 
kartel dari berbagai sisi. Model dari 
Harrington menggunakan metode 
analisis hubungan error atau 
residual regresi antar perusahaan 
dari hasil estimasi data panel 
tersebut. Dalam ekonometrika, 
error atau residual regresi ini selalu 
dijadikan dasar untuk melihat 
perilaku dari suatu kartel. Bahwa 
ahli ekonometrika menggunakan 
analisis perilaku menggunakan 
pola residual baik antar waktu 
maupun antar individu. Metode 
Harrington sendiri merupakan 
metode yang valid untuk 
membuktikan adanya kartel.

Dengan seluruh pertimbangan 
tersebut, KPPU menghukum 
Terlapor I, II, III, IV, V dan VI 
untuk membayar denda sebesar 
25 miliar dan harus disetor ke kas 
negara sebagai setoran pendapatan 
denda pelanggaran di bidang 
persaingan usaha.

Selain itu, KPPU juga 
merekomendasikan kepada 
Kementerian Perindustrian sebagai 
pembina industri ban di Indonesia 
untuk melakukan pembinaan 
kepada APBI agar mematuhi 
prinsip-prinsip persaingan usaha 
yang sehat sebagaimana diatur 
dalam UU No. 5/1999. (nsa) 
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REKOMENDASI MAJELIS KOMISI KPPU 
KEPADA BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR

K
PPU merekomendasikan 
kepada Bupati 
Kabupaten Ogan Ilir 
Provinsi Sumatera 

Selatan untuk memberi sanksi 
administratif kepada Panitia 
Tender Pekerjaan Peningkatan 
Jalan Menuju Pusat Perkantoran 
dan Komplek Perkantoran: – Ruas 
Koramil – Perkantoran – dan 
Ruas Sakatiga – Perkantoran 
– Peningkatan Jalan Kompleks 
Perkantoran dan Pelelangan 
Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas 
Dalam Kota Indralaya Pemerintah 
Kabupaten Ogan Ilir Sub Agency 
Dinas Pekerjaan Umum Bina 
Marga Kegiatan Jalan dan 
Jembatan selaku Terlapor I karena 
melanggar Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. 
KPPU juga merekomendasikan 
kepada Bupati Kabupaten Ogan 
Ilir Provinsi Sumatera Selatan 
untuk melakukan pembinaan 
terutama dalam proses pengadaan 
barang dan jasa, sekalgus 
merekomendasikan agar Panitia 
Tender pada pelaksanaan 
pelelangan selanjutnya melibatkan 
personil yang memiliki kompetensi 
dan bersertifikat.

Hal tersebut tercantum dalam 
Putusan KPPU dengan nomor 
registrasi 11/KPPU-L/2014 
tentang Dugaan Pelanggaran 
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 

5 Tahun1999 terkait Dua Paket 
Lelang pada Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga Kegiatan 
Jalan dan Jembatan Pemerintah 
Kabupaten Ogan Ilir Provinsi 
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 
2013 yang dibacakan pada hari 
Selasa, 3 Februari 2015 oleh 
Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. 
Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. 

D sebagai Ketua Majelis Komisi; 
Dr. Sukarmi, S.H., M.H. dan. 
Kamser Lumbranradja, M.B.A. 
masing-masing sebagai Anggota 
Majelis Komisi.

Dalam putusannya, Majelis 
Komisi menghukum Menyatakan 
bahwa Panitia Pelelangan, PT 
Gajah Mada Sarana (GMS), PT 
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Bina Baraga Palembang (BBP), PT 
Gema Pancoran Jaya (GPJ), PT 
Bina Hilir Utama Niaga (BHUN), 
dan PT Pratama Mandiri Sentosa 
(PMS) terbukti secara sah dan 
meyakinkan melanggar Pasal 
22 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999. Majelis menghukum 
GMS membayar denda sebesar 
Rp. 1.533.000.000,-; BBP 

membayar denda sebesar 
Rp. 1.254.000.000,-; GPJ 
membayar denda sebesar Rp. 
1.254.000.000,-; BHUN 
membayar denda sebesar Rp. 
352.000.000,-; PMS membayar 
denda sebesar Rp. 100.000.000,-
. Selain itu, Majelis Komisi 
melarang GMS, BBP, GPJ, BHUN, 
dan PMS untuk mengikuti tender 

pada bidang konstruksi jalan 
yang menggunakan dana APBD 
di wilayah Kabupaten Ogan Ilir 
Provinsi Sumatera Selatan selama 
1 (satu) tahun sejak putusan 
memiliki kekuatan hukum tetap.

Perkara ini bermula dari 
laporan masyarakat terkait 
dugaan adanya persekongkolan 
dalam pelaksanaan tender 2 
(dua) paket pekerjaan jalan di 
Kabupaten Ogan Ilir Provinsi 
Sumatera Selatan pada tahun 
2013. Ketiga paket tersebut antara 
lain, peningkatan jalan menuju 
pusat perkantoran dan komplekk 
perkantoran senilai Rp 46,5 Miliar 
dan peningkatan jalan dalam 
kota Indralaya senilai Rp 7,4 
Miliar. Fakta dalam persidangan 
diperoleh fakta persekongkolan 
yang dilakukan para Terlapor 
dengan cara bekerjasama dalam 
mempersiapkan penyusunan 
Dokumen Penawaran Kerja Sama. 
Persidangan juga memperoleh 
fakta terjadinya persekongkolan 
vertical, dalam hal ini dengan 
mengabaikan adanya fakta adanya 
hubungan afiliasi antara GMS, 
BBP, dan GPJ, fakta persesuaian 
dan kesamaan dokumen kualifikasi 
dan dokumen penawaran diantara 
ketiganya proses evaluasinya 
dengan melakukan pembuktian 
kualifikasi semu terhadap para 
peserta tender. (oys)   





“Persaingan bisnis 
bukan untuk ditakuti, 
tapi untuk dipelajari”
Competitionis not be feared, but learned.
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KETUA KPPU: SEMUA ELEMEN 
PEMERINTAH WAJIB DUKUNG KPPU!

K
etua KPPU M. Nawir 
Messi mengaku, 
persoalan penegakan 
hukum persaingan usaha 

di Indonesia ini wajib didukung 
semua elemen pemerintah. 
Menurutnya, kementerian 
koodinator seperti Kementerian 
Perekonomian wajib memposisikan 
KPPU sebagai mitra sejajar dalam 
sistem kebijakan ekonomi nasional.

“Saat ini yang terjadi KPPU 
belum bisa diterima sepenuhnya 
sebagai bagian dalam sistem 
hukum Indonesia. Public 
awareness terhadap isu persaingan 
yang sehat juga masih sangat 
rendah. Tentu, pertemuan dengan 
kementerian-kementerian seperti 
ini sangat dibutuhkan,” ujar Nawir 
di Jakarta, Jum’at, (13/2/2015).

Hadir dalam rapat koordinasi 
Menteri Koordinator Bidang 
Perkonomian Sofyan Djalil, yang 
mengutarakan bahwa persaingan 

usaha di Indonesia saat ini masih 
banyak yang bermasalah. Untuk 
memperbaiki kondisi tersebut, 
pemerintah mengambil langkah 
melakukan penguatan KPPU 
sebagai instrumen pengawas 
persaingan usaha.

“Pertemuan dengan KPPU ini 
sebenarnya bukan yang pertama. 
Dulu sewaktu saya menjabat 
Menteri Negara BUMN, saya 
mengundang KPPU secara 
khusus untuk membahas rencana 
pembentukan perusahaan 
induk (holding) BUMN karya. 
Sekarang, agar pemerintah lebih 
dekat dengan KPPU, tentu rapat 
koordinasi seperti ini akan terus 
dilakukan.

Selain Menko, hadir dalam rapat 
koordinasi tersebut Menteri Agraria 
dan Tata Ruang Ferry Mursydan 
Baldan, yang mengatakan 
pihaknya ingin persaingan dalam 
penguasaan lahan lebih teratur. 

“Kami ingin membangun sebuah 
keadilan harga tanah. Supaya 
tanah tidak menjadi komoditas 
yang tidak mampu dikontrol 
pemerintah. Kami sangat berharap 
peran KPPU efektif. Dia harus 
menjadi instrumen pemerintah 
yang kuat,” jelas Ferry.

Ferry menuturkan, pihaknya 
berharap KPPU membuka pintu 
MoU dalam pengawasan penjualan 
dan penguasaan lahan. Menurut 
Ferry, melalui MoU dengan KPPU, 
ia berharap hakim-hakim yang 
selama ini terbatas kemampuannya 
dalam menyelesaikan persoalan 
sengketa lahan bisa teratasi.

“Pelatihan hakim seperti yang 
dilakukan KPPU tentu adalah ide 
yang bagus untuk membuka cara 
berpikir yang baru, khususnya 
memahami bagaimana memahami 
alat bukti yang menggunakan ilmu 
ekonomi,” kata Ferry.

Terakhir, secara khusus, Nawir 
berpesan agar kelembagaan KPPU 
ini segera diperkuat. Pasalnya, saat 
ini kewenangan dan status KPPU 
sebagai lembaga negara yang 
independen masih mengalami 
ketidakpastian. Dirinya berharap 
agar seluruh kementerian yang 
hadir dalam rapat koordinasi 
tersebut mendukung penegakan 
hukum persaingan yang dilakukan 
KPPU! (nsa-hp) 
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KPPU GANDENG UNIVERSITAS 
MULAWARMAN TEKEN KERJASAMA

B
ertempat di Pendopo 
Lamin Etam, Kantor 
Gubernur Kaltim, 
Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) 
kembali memperkuat kerjasama 
di tingkatan universitas dengan 
Universitas Mulawarman 
Samarinda, Kamis (12/3). 
Kedua pihak sepakat meneken 
kerjasama yang tertuang di 
dalam nota kesepahaman pada 
bidang pendidikan, advokasi dan 
penegakan hukum persaingan 
usaha. 

Ketua KPPU M. Nawir Messi 
yang hadir langsung dalam acara 
penandatanganan kerjasama 
ini mengungkapkan bahwa 
kampus adalah aktor penting di 
balik suksesnya era reformasi 
di Indonesia. Era reformasi 
memberikan dampak luar biasa 
di bidang penegakan hukum, 
salah satunya adalah dengan 
berdirinya KPPU yang diawali 
terlebih dulu dengan disahkannya 
UU No. 5 Tahun 1999. Peraturan 
perundangan inilah yang pada 
akhirnya mengamanatkan 
berdirinya KPPU sebagai 
perwakilan tunggal di Indonesia 
dalam penegakan hukum 
persaingan usaha.

“Sejak dulu saya berkeyakinan, 
kampus adalah salah satu aktor 
penting dalam penegakan hukum 

di Indonesia. Jelas bisa kita 
lihat ketika gelombang reformasi 
mampu meruntuhkan rezim yang 
berkuasa. Berangkat dari sinilah 
Unmul dan kampus-kampus 
lain adalah bagian penting yang 
terus akan kita sentuh untuk 
menegakkan hukum persaingan 
usaha di Indonesia,” tegas Nawir.

Sementara itu, Rektor Unmul, 
H. Masjaya mengungkapkan 
bahwa kerjasama ini merupakan 
bagian penting dari tiga pilar dasar 
pola pikir Tri Dharma Perguruan 
Tinggi. Sebagai kaum intelektual, 

kampus dan mahasiswa sebagai 
ujung tombak perubahan bangsa 
harus turut serta dalam penegakan 
hukum di seluruh lini kebangsaan, 
dimana salah satunya adalah 
penegakan hukum persaingan 
usaha.

Selain penandatanganan naskah 
kerjasama dengan Unmul, dalam 
kesempatan yang sama juga 
digelar sosialisasi dari Badan 
Standarisasi Nasional (BSN), dan 
Pusat Pelaporan  Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK). (nsa) 
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PERKUAT KEMITRAAN ANTAR PELAKU 
USAHA, KPPU GELAR SOSIALISASI 
PERKOM

S
eperti yang sudah 
disebutkan dalam 
Peraturan Pemerintah 
(PP) No. 17 Tahun 2013 

tentang Pelaksana UU No. 20 
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM), 
KPPU akhirnya memperkuat PP 
dan UU ini melalui Peraturan 
Komisi (Perkom) Kemitraan yang 
rencananya akan selesai pada 
2015. 

Perkom kemitraan yang akan 
selesai pada 2015 ini rencananya 
akan diterapkan secara penuh 
mulai 2016. Untuk memperkuat 
perkom kemitraan ini – setelah 
beberapa waktu yang lalu juga 
menggandeng Pemkot Cirebon, 
KPPU menggelar sosialisasi 

serupa dengan seluruh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Provinsi Jawa Timur. Sosialisasi 
yang dihadiri Ketua KPPU M. 
Nawir Messi dan segenap Anggota 
Komisi KPPU ini digelar di Kantor 
Gubernur Jatim, Surabaya, Selasa 
(03/03). 

“Seluruh kegiatan bisnis yang 
didalamnya mengandung unsur 
eksploitatif dan mengganggu iklim 
persaingan sehat akan KPPU 
tindak. Saya bisa membayangkan, 
proses transaksi bisnis yang 
kondusif ini akan menciptakan 
pasar yang sehat, rakyat juga akan 
menikmatinya,” ujar Messi. 

Sementara itu, Asisten II Bidang 
Ekonomi dan Pembangunan 

Pemprov Jatim, Hadi Prasetyo – 
yang saat itu mewakili Gubernur 
Jatim, menegaskan bahwa seluruh 
SKPD di Jatim seratus persen 
mendukung langkah KPPU di 
dalam pembentukan perkom 
kemitraan. Hadi menuturkan 
bahwa Surabaya ini memiliki 
sentra UMKM yang tidak sedikit. 
Menjelang Masyarakat Ekonomi 
ASEA (MEA), Hadi menjelaskan, 
sentra UMKM membutuhkan 
penguatan di banyak sektor. 
Ia tidak ingin UMKM di 
wilayahnya justru mati karena 
ketidakmampuan bersaing dengan 
pasar ASEAN. 

“Jawa Timur mempunyai sekitar 
3500-4000 USD perkapita/tahun, 
dan itu salah satunya karena peran 
penting UMKM yaitu sekitar 54-
55%”, papar Hadi.  

Wakil Ketua KPPU Saidah 
Sakwan dalam kesempatan 
tersebut juga menjelaskan 
bahwa KPPU membutuhkan 
dukungan dari banyak pihak. 
Saidah berharap ketika perkom 
kemitraan ini diterapkan, maka 
seluruh pemangku kepentingan 
di Surabaya akan mendukung 
langkah KPPU. Ia yakin, perkom 
ini akan memberikan angin segar 
bagi industry mikro, kecil dan 
menengah di Jatim.  
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KPPU: TARIF BATAS BAWAH 
BERPOTENSI MELEMAHKAN 
INDUSTRI PENERBANGAN DAN 
KONSUMEN!

K
ementerian Perhubungan 
menegaskan tidak ada 
lagi tiket pesawat dengan 
harga murah (di bawah 

standar). Hal ini bukan lantaran 
insiden kecelakaan AirAsia dengan 
nomor penerbangan QZ5801, akan 
tetapi lebih menciptakan suasana 
yang sehat dan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat.  

Direktur Angkutan Udara 
Kementerian Perhubungan 
Mohammad Alwi mengungkapkan 
bahwa salah satu hal menjadi 
pertimbangan Kemenhub adalah 
karena peningkatan dollar yang 
mencapai 12 ribu. Menurutnya, 
hal ini akan memberatkan biaya 
operasional penerbangan, seperti 
penyewaan pesawat, faktor 
pelayanan udara dan biaya 
maintenance lainnya. “Sampai saat 
ini, biaya bahan bakar pesawat 
udara hanya mengalami sedikit 
penurunan, yakni masih di kisaran 
11 ribu,” ujar Alwi saat melakukan 
rapat terbatas dengan KPPU, 
Senin, (19/1).

Hal lain yang menjadi 
pertimbangan Kemenhub adalah 
harus adanya penyesuaian premi 
asuransi, gaji awak pesawat, 
teknisi, biaya training, bahan bakar 
sampai persoalan biaya minyak 
pelumas.  

Alwi menambahkan, kebijakan 
Kemenhub ini dikeluarkan agar 
pelaku usaha pesawat udara 
lebih memperhatikan faktor 
keselamatan. Menurutnya, 
pemberlakuan tarif batas bawah 
ini untuk menghindari munculnya 
pelaku usaha pesawat udara yang 
tidak dapat bersaing supaya tidak 
bangkrut.   

Sementara itu, Anggota KPPU 
Syarkawi Rauf mengatakan tidak 
ada korelasi antara rendahnya 
harga tiket dengan faktor 
keselamatan penerbangan yang 
berpotensi menyebabkan terjadinya 
kecelakaan pesawat. Seperti 

alasan yang disebutkan Menteri 
Jonan ketika memutuskan kembali 
menerapkan kebijakan tarif batas 
bawah tiket penerbangan. 

Syarkawi juga mengingatkan 
Kementerian Perhubungan untuk 
mempertimbangkan kembali 
pemberlakuan kebijakan tarif 
batas bawah tiket pesawat. 
Sebab, aturan berbentuk Peraturan 
Menteri Perhubungan yang telah 
diteken Jonan tersebut berpotensi 
melanggar Undang-Undang Nomor 
5 tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. (hp)   
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KPPU KUNJUNGI REDAKSI 
HARIAN KOMPAS

R
ombongan KPPU 
melakukan kunjungan ke 
Redaksi Harian Kompas 
di Gedung Kompas 

Gramedia, Jalan Palmerah Selatan, 
Jakarta, Selasa (3/2/2015) siang.

Kunjungan dilakukan oleh Ketua 
KPPU, M. Nawir Messi, Wakil 
Ketua, Saidah Sakwan, Anggota 
KPPU Syarkawi Rauf, Sekretaris 
Jenderal Mohamad Reza dan Plh. 
Kepala Bagian Humas KPPU, 
Dendy R. Soetrisno.

Para pejabat dari KPPU 
ini diterima Pemimpin Wakil 
Pemimpin Redaksi Ninuk 
Pambudy, Editor Ekonomi Pieter 
F. Gero, Subur Tjahjono wartawan 
senior Kompas, Dewi Indriastuti 
wartawan senior Kompas, Ferry 
Santoso wartawan Kompas 
Morning Daily serta para redaktur 

ekonomi dan hukum.

Tujuan kedatangan pertama 
kali ke media ini dilakukan untuk 
bersilaturahmi. Dalam kesempatan 
tersebut dibahas topik-topik 
terkini mengenai penegakan 
hukum persaingan usaha.Topik 
yang dibahas dalam pertemuan 
tersebut, yaitu perkara kartel ban 
yang beberapa waktu telah diputus 
KPPU, polemik tarif batas atas-
bawah di industri penerbangan, 
pengawasan kemitraan, kondisi 
terkini perekenomian Indonesia 
dan perkembangan amandemen 
UU No. 5 Tahun 1999.

“Sebenarnya sudah lama, 
Saya dan segenap anggota komisi 
mengagendakan kunjungan ke 
media seperti Kompas ini. Tetapi 
baru kali ini terlaksana. Tentu saja 
kami (KPPU) butuh masukan dari 

media mengenai apa yang sedang 
kami kerjakan,” tutur Ketua KPPU, 
M. Nawir Messi.

Sementara itu, Wakil Pemimpin 
Redaksi Kompas, Ninuk Pambudy, 
menyatakan bahwa Kompas 
mendapat kehormatan dan 
kepercayaan atas kunjungan KPPU 
sebagai lembaga yang posisinya 
sangat strategis dalam penegakan 
hukum persaingan di Indonesia.

Satu hal yang perlu 
diperhatikan, kata Ninuk, ke depan 
KPPU harus mampu memetakan 
rencana-rencana strategis di 
setiap program kerjanya, “Kami 
(Kompas), sedapat mungkin 
membantu seluruh institusi 
penegak hukum, seperti KPPU 
ini, karena hal seperti ini memang 
pekerjaan yang perlu dilakukan,” 
ujarnya. (hp-nsa) 
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KPPU GELAR 
WORKSHOP DEVELOPING 
INSTITUTIONAL CORE 
COMPETENCIES 
FOR COMPETITION 
REGULATION

K
PPU menggelar 
Workshop on Developing 
Institutional Aspects 
of Core Competencies 

in Competition Policy and Law 
yang diikuti lembaga penegak 
hukum persaingan di lingkup 
negara ASEAN. Workshop yang 
berlangsung dari 2-4 Maret 2015 
ini bertujuan untuk membekali 
lembaga penegak hukum 
persaingan tentang bagaimana 
membangun dan mengembangkan 
sebuah lembaga penegak hukum 
persaingan. Tujuan lainnya adalah 
untuk mengukur bagaimana 
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penggerak lembaga persaingan 
sangat berbeda dengan lembaga 
penegak hukum lainnya. Menurut 
Nawir, tidak ada otoritas penegak 
hukum lain yang memiliki 
keunikan dalam menangani 
perkara hukum, apalagi perkara 
yang melibatkan subjek hukum 
dan ekonomi.

“Saya yakin, pelatihan ini sangat 
bermanfaat untuk membekali 
lembaga penegak hukum di tingkat 
ASEAN. Memahami penegakan 
hukum persaingan tidak sama 
dengan perkara hukum seperti 

biasa. Dibutuhkan skills khusus 
untuk memahami paduan antara 
ilmu hukum dengan ekonomi,” ujar 
Nawir. 

Sementara itu, Brenton 
Philp, yang merupakan General 
Manager di Australian Competition 
and Consumer Commission 
dan menjadi fasilitator selama 
workshop berlangsung, ia 
mengatakan bahwa untuk 
menangani perkara persaingan 
dibutuhkan staf yang sangat 
berpengalaman. Brenton 
mengatakan, menguasai ilmu 
hukum saja tidak cukup untuk 
menyelidiki kasus persaingan, 
karena seorang investigator juga 
harus menguasai ilmu ekonomi 
dalam hal pembuktian. 

Terakhir, Tetsuya Kanda, yang 
menjabat sebagai Chief Deputi 
Director di Japan Fair Trade 
Commission (JFTC), memberikan 
paparan cukup menarik dalam 
workshop tersebut. Tetsuya 
membeberkan bagaimana 
lembaganya, JFTC, dalam 
menyusun rencana strategis 
yang baik. Ia memaparkan 
bagaimana mencapai target dan 
tujuan dengan anggaran terbatas, 
dimana persoalan anggaran 
merupakan hal yang sudah 
biasa terjadi di lembaga penegak 
hukum persaingan. Tetsuya juga 
menyarankan agar lembaga 
penegak hukum persaingan seperti 
KPPU aktif mengajukan proposal 
ke lembaga – lembaga pendukung 
internasional untuk meningkatkan 
kapasitas para stafnya. (nsa)  

dampak dari penegakan hukum 
persaingan terhadap perekonomian 
nasional di masing – masing 
negara. Workshop ini sendiri 
terselenggara atas hasil kerjasama 
antara KPPU  dengan AANZFTA 
ECWP. 

Ketua KPPU M. Nawir Messi, 
dalam sambutannya, menyatakan 
bahwa skills dan kompetensi 
SDM di lembaga penegak 
hukum persaingan adalah skills 
khusus yang harus terus diasah. 
Kemampuan para investigator, 
analis dan seluruh elemen 
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KPPU TEKEN KERJASAMA DENGAN 
PEMPROV KALTIM

K
etua KPPU M. Nawir 
Messi mengatakan, 
proteksi – proteksi 
yang bersifat jangka 

panjang dan sedang dilakukan 
pemerintah yang baru sekarang 
ini justru melupakan esensi 
utamanya, yaitu inefisiensi 
perekonomian nasional. Hal ini 
terungkap dalam penandatanganan 
naskah kerjasama antara KPPU 
dengan Pemprov Kaltim, Badan 
Standarisasi Nasional (BSN) 
dan Pusat Pelaporan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK), yang 
berlangsung di Lamin Etam, Kamis 
(12/3).

“Penantangangan kerjasama 
dengan Pemprov Kaltim, BSN dan 
PPATK dalam rangka mewujudkan 
Kaltim sebagai wilayah bebas 
tindak pidana korupsi serta upaya 
dalam menghadapi Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA),” ungkap 
Nawir Messi dalam sambutannya.

Penandatanganan naskah 
kerjasama dilakukan langsung oleh 
Gubernur Kaltim Awang Faroek 
Ishak, Kepala BSN Bambang 
Prasetyo dan Deputi Bidang 
Pencegahan PPATK Deche Helmy 
Hadian.

Sementara itu, Gubernur Kaltim 
Awang Faroek mengatakan, 
kerjasama dengan ketiga lembaga 
ini dirasakan sangat penting, 

mengingat setiap kegiatan 
berusaha biasa bersandingan 
dengan masalah korupsi. Apalagi 
saat ini muncul definisi-definisi 
baru dalam persoalan korupsi, 
salah satu yang sering terjadi dan 
dihadapi adalah persoalan kartel. 
Ia juga melihat, saat ini banyak 
terdapat praktik-praktik baru 
yang justru memanfaatkan celah 
kelemahan dari sebuah peraturan 
perundangan yang berlaku.

“Wilayah Kaltim ini, khan, 
memiliki berkah sumber daya 
alam yang luar biasa. Kegiatan 
bisnis dan perputaran modal yang 
berlangsung di wilayah ini juga 
sangat besar. Saya berharap, 

KPPU serta PPATK sebagai aktor 
penegak hukum bisa membantu 
mencegah perilaku yang kiranya 
melanggar peraturan,’ ujar Awang 
Faroek.

Terkait Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA), secara khusus 
Awang Faroek mengatakan 
bahwa MEA menuntut persaingan 
perdagangan yang cukup ketat. 
Dalam hal ini, tidak semua daerah 
bisa secara cepat beradaptasi 
untuk bisa menembus pasar 
internasional, karena standar yang 
akan diberlakukan jelas akan 
berbeda dengan kondisi di negara 
kita. (nsa)   
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KPPU GELAR WORKSHOP 
REGIONAL UNTUK TEKNIK 
INVESTIGASI HAMBATAN 
VERTIKAL

K
omisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) 
menyelenggarakan 
Workshop Competition 

Issues in Manufacturer Distributor 
Retailer Restrains bagi investigator 
di KPPU dan negara ASEAN, 
di salah satu hotel di Jakarta 
Pusat, Senin (19/1). Acara yang 
dilaksanakan selama tiga hari 
tersebut dihadiri oleh investigator 
dari berbagai otoritas persaingan 
usaha di Asia Tenggara, seperti 
Singapura, Kamboja, Laos, 
Filipina, Vietnam dan Indonesia. 
Kegiatan ini diselenggarakan 
oleh KPPU bekerjasama dengan 
ASEAN Secretariat dan US Federal 
Trade Commission (US-FTC), 
dengan dukungan dari US Agency 
for International Development 
(USAID). 

Secara khusus, dua pemateri 
dari US-FTC, Timothy T. Hughes 
dan Nicholas J. Franczyk, 
didatangkan untuk membantu 
Indonesia dan ASEAN dalam 
peningkatan kompetensi di 
bidang investigasi pada perilaku 
hambatan vertikal, khususnya 
melalui diskusi interaktif dan 
simulasi penyelidikan. Subtansi 

yang dibahas antara lain meliputi 
identifikasi kekuatan pasar pada 
hambatan vertikal, dampak 
kesejahteraan, dan strategi yang 
digunakan dalam investigasi 
pelanggaran tersebut. 

Ketua KPPU, M. Nawir Messi, 
dalam sambutan pembukaannya 
menyampaikan bahwa kegiatan 
ini merupakan pelatihan bersama 
bagi investigator di ASEAN, 
Nawir berharap, tiap delegasi 
bisa membawa perspektif 
hukum persaingan dari masing-
masing negaranya dalam diskusi 
dan simulasi penyelidikan. 
Dengan demikian, tidak tertutup 

kemungkinan dapat ditemukan 
pendekatan yang sama di 
tingkatan regional dalam proses 
penegakan hukum persaingan 
usaha.

Sambutan turut disampaikan 
oleh Mr. Timothy T. Hughes 
dari US-FTC, dan Ms. Yap Lai 
Peng, Asisten Direktur Divisi 
Perlindungan Konsumen, HAKI, 
dan UKM di Sekretariat ASEAN. 
Keduanya turut menyambut positif 
pelaksanaan kegiatan tersebut, 
dan menaruh harapan besar atas 
manfaat yang diperoleh bagi 
ASEAN ke depan. (nsa)  
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KPD MAKASSAR

KETUA DPRD SULSEL DUKUNG 
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN!

K
antor Perwakilan Daerah 
Makassar (KPD) dipimpin 
Ramli Simanjuntak 
didampingi beberapa staf 

melakukan kegiatan pertemuan 
terbatas dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi 
Sulawesi Selatan, (16/3/2015). 
Rombongan diterima langsung oleh 
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi 
Selatan H. Moh. Roem.

Pada kesempatan tersebut 
Ramli Simanjuntak memberikan 
penjelasan terkait dengan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) dan UU No.5 Tahun 
1999. KPPU adalah Komisi yang 
dibentuk berdasarkan UU No. 5 
Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. KPPU 
memiliki tugas dan wewenang 
yaitu memberikan saran kebijakan 
kepada Pemerintah dan Penegakan 
Hukum.

Pemerintah sebagai pembuat 
kebijakan tidak selalu melibatkan 
KPPU pada awal penyusunan 
peraturan, sehingga masih 
ditemukan peraturan yang 
tidak sejalan dengan nilai-nilai 
persaingan sehat. KPPU sangat 
mengharapkan untuk dapat 
dilibatkan sejak awal penyusunan 
kebijakan khususnya di Provinsi 
Sulawesi Selatan, sehingga 
kebijakan yang diterbitkan sejalan 
dengan nilai-nilai persaingan yang 

sehat dan dapat memberikan 
manfaat yang besarbagi 
masyarakat tidak hanya kepada 
kelompok tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Moh. 
Roem sangat menyambut baik 
kehadiran KPPU khususnya Kantor 
Perwakilan Daerah di Makassar. 
Terkait dengan tugas dan 
kewengan KPPU, selanjutnya Moh. 
Roem akan berkoordinasi dengan 
anggota DPRD yang lainnya agar 
mereka dapat mengetahui tentang 
tugas dan kewenangan KPPU dan 
dapat melibatkan KPPU dalam 
kegiatan perancangan Peraturan 
Daerah dan Kebijakan khususnya 
di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam Penegakan Hukum, 
kuhususnya terkait barang dan 
jasa masih banyak pengaturan-
pengaturan atau persaingan 
usaha tidak sehat khususnya 
yang dilakukan oleh pihak ketiga. 
Diharapkan dengan terjalinnya 
hubungan kerjasama kelembagaan 
antara KPPU dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Provinsi Sulawesi Selatan dapat 
saling bersinergi sesuai tugas dan 
wewenang KPPU yaitu Penegakan 
Hukum dan Pemberian Saran 
Pertimbangan, sehingga secara 
langsung dan tidak langsung dapat 
mengeksiskan iklim persaingan 
usaha yang sehat khususnya di 
Provinsi Sulawesi Selatan.  
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KPD MAKASSAR

SINERGI DALAM UPAYA PERBAIKAN 
KOTA KENDARI

K
antor Perwakilan Daerah 
Makassar (KPD) dipimpin 
Ramli Simanjuntak 
didampingi beberapa staf 

melakukan kegiatan pertemuan 
terbatas dengan Pemerintah 
daerah kota Kendari, (13/3/2015).

Tim diterima oleh Sekretaris 
Daerah Alamsyah, Asisten II 
Kasman Arifin, Asisten III H. Halil, 
Kepala Bappeda Askar, Kepala 
Dinas Pekerjaan Umum Muh. Ali 
Aksa dan beberapa Kepala Dinas 
terkait juga turut hadir dalam 
pertemuan terbatas tersebut.

Dalam kesempatan 
tersebut, Ramli Simanjuntak 
mengungkapkan Kendari sebagai 
kota yang banyak dikatan sebagai 
wilayah penuh masalah harus 
segera berbenah. Ramli percaya 
apa yang telah pemerintah 
daerah Kendari lakukan untuk 
mewujudkan Kendari sebagai 
kota layak huni telah mengalami 
kemajuan signifikan. Peningkatan 
ekonomisi daerah Kendari melalui 
tiga pilar utama Grand City, 
Smart City dan Region City sudah 
saatnya dikebut.

Sementara itu Sekretaris 

Daerah, Alamsyah, menuturkan 
harga komoditi pangan di 
wilayahnya menjadi persoalan 
yang rutin menjadi keluhan 
masyarakat. Menurut Alamsyah, 
hal ini dipengaruhi oleh tingginya 
biaya logistik ke wilayah Kendari. 
Berangkat dari keresahan inilah 
Alamasyah berharapa banyak 
kepada KPPU agar sedikitnya 
mampu meringakan beban 
daerah yang dipikul pemerintah 
daerah Kendari. Hal ini ia yakini, 
karena pasti terdapat persaingan 
usaha yang tidak sehat sehingga 
mempengaruhi arus bisnis logistik 
di kota Kendari.  
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KPD BALIKPAPAN

KPPU GANDENG UNIVERSITAS 
MULAWARMAN TEKEN KERJASAMA

S
amarinda, Kamis (12/3) 
– Bertempat di Pendopo 
Lamin Etam, Kantor 
Gubernur Kaltim, Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) kembali memperkuat 
kerjasama di tingkatan universitas 
dengan Universitas Mulawarman 
Samarinda. Kedua pihak sepakat 
meneken kerjasama yang tertuang 
di dalam nota kesepahaman pada 
bidang pendidikan, advokasi dan 
penegakan hukum persaingan 
usaha.

Ketua KPPU M. Nawir Messi 
yang hadir langsung dalam acara 
penandatanganan kerjasama 
ini mengungkapkan bahwa 
kampus adalah aktor penting di 
balik suksesnya era reformasi 
di Indonesia. Era reformasi 
memberikan dampak luar biasa 

di bidang penegakan hukum, 
salah satunya adalah dengan 
berdirinya KPPU yang diawali 
terlebih dulu dengan disahkannya 
UU No. 5 Tahun 1999. Peraturan 
perundangan inilah yang pada 
akhirnya mengamanatkan 
berdirinya KPPU sebagai 
perwakilan tunggal di Indonesia 
dalam penegakan hukum 
persaingan usaha.

“Sejak dulu saya berkeyakinan, 
kampus adalah salah satu aktor 
penting dalam penegakan hukum 
di Indonesia. Jelas bisa kita 
lihat ketika gelombang reformasi 
mampu meruntuhkan rezim yang 
berkuasa. Berangkat dari sinilah 
Unmul dan kampus-kampus 
lain adalah bagian penting yang 
terus akan kita sentuh untuk 
menegakkan hukum persaingan 

usaha di Indonesia,” tegas Nawir.

Sementara itu, Rektor Unmul, 
H. Masjaya mengungkapkan 
bahwa kerjasama ini merupakan 
bagian penting dari tiga pilar dasar 
pola pikir Tri Dharma Perguruan 
Tinggi. Sebagai kaum intelektual, 
kampus dan mahasiswa sebagai 
ujung tombak perubahan bangsa 
harus turut serta dalam penegakan 
hukum di seluruh lini kebangsaan, 
dimana salah satunya adalah 
penegakan hukum persaingan 
usaha.

Selain penandatanganan naskah 
kerjasama dengan Unmul, dalam 
kesempatan yang sama juga 
digelar sosialisasi dari Badan 
Standarisasi Nasional (BSN), dan 
Pusat Pelaporan  Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK). 
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KPD BALIKPAPAN

KPPU TEKEN KERJASAMA DENGAN 
PEMPROV KALTIM

S
amarinda – Ketua 
KPPU M. Nawir Messi 
mengatakan, proteksi 
– proteksi yang bersifat 

jangka panjang dan sedang 
dilakukan pemerintah yang baru 
sekarang ini justru melupakan 
esensi utamanya, yaitu inefisiensi 
perekonomian nasional. Hal ini 
terungkap dalam penandatanganan 
naskah kerjasama antara KPPU 
dengan Pemprov Kaltim, Badan 
Standarisasi Nasional (BSN) 
dan Pusat Pelaporan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK), yang 
berlangsung di Lamin Etam, Kamis 
(12/3).

“Penantangangan kerjasama 
dengan Pemprov Kaltim, BSN dan 
PPATK dalam rangka mewujudkan 
Kaltim sebagai wilayah bebas 
tindak pidana korupsi serta upaya 
dalam menghadapi Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA),” ungkap 
Nawir Messi dalam sambutannya.

Penandatanganan naskah 
kerjasama dilakukan langsung oleh 
Gubernur Kaltim Awang Faroek 
Ishak, Kepala BSN Bambang 
Prasetyo dan Deputi Bidang 
Pencegahan PPATK Deche Helmy 
Hadian.

Sementara itu, Gubernur Kaltim 
Awang Faroek mengatakan, 
kerjasama dengan ketiga lembaga 
ini dirasakan sangat penting, 
mengingat setiap kegiatan 
berusaha biasa bersandingan 

dengan masalah korupsi. Apalagi 
saat ini muncul definisi-definisi 
baru dalam persoalan korupsi, 
salah satu yang sering terjadi dan 
dihadapi adalah persoalan kartel. 
Ia juga melihat, saat ini banyak 
terdapat praktik-praktik baru 
yang justru memanfaatkan celah 
kelemahan dari sebuah peraturan 
perundangan yang berlaku.

“Wilayah Kaltim ini, khan, 
memiliki berkah sumber daya 
alam yang luar biasa. Kegiatan 
bisnis dan perputaran modal yang 
berlangsung di wilayah ini juga 
sangat besar. Saya berharap, 
KPPU serta PPATK sebagai aktor 

penegak hukum bisa membantu 
mencegah perilaku yang kiranya 
melanggar peraturan,’ ujar Awang 
Faroek.

Terkait Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA), secara khusus 
Awang Faroek mengatakan 
bahwa MEA menuntut persaingan 
perdagangan yang cukup ketat. 
Dalam hal ini, tidak semua daerah 
bisa secara cepat beradaptasi 
untuk bisa menembus pasar 
internasional, karena standar yang 
akan diberlakukan jelas akan 
berbeda dengan kondisi di negara 
kita. 
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KPD MEDAN

KOMITMEN UIN SUMUT DALAM 
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN

K
antor Perwakilan Daerah 
(KPD) Medan melakukan 
audiensi dengan 
Universitas Islam Negeri 

(UIN) Sumatera Utara, Kamis 
(12/3). Audiensi ini dihadiri oleh 
Wakil Rektor III UIN Ilhamuddin, 
Dekan Fakultas Syari’ah dan 
Hukum Saidurrahman serta Dosen 
Hukum Persaingan Usaha Mustafa 
Kamal Rokan. Pertemuan tersebut 
bertujuan untuk menindaklanjuti 
surat yang sebelumnya telah 
disampaikan oleh UIN Sumut 
kepada Ketua KPPU perihal jalinan 
kerjasama dengan KPPU. 

Pada pertemuan  tersebut, 
Kepala KPD Medan Abdul Hakim 
Pasaribu menyampaikan tugas 
KPPU, yaitu penegakan hukum 
persaingan usaha, pemberian 
saran dan pertimbangan kepada 
pemerintah, merger dan akuisisi 
dan pengawasan kemitraan. 
KPPU menyambut baik atas isi 
surat yang disampaikan, yakni 
pelaksanaan kerjasama namun 
ada beberapa kendala kondisi 
keterbatasan KPPU yang menjadi 
pertimbangan dan adanya skala 
prioritas dari komisioner di dalam 
menindaklanjuti pelaksanaan MoU 
yang sudah terlaksana.

Sementara itu, Mustafa, dosen 
pengampu kuliah persaingan usaha 
di UIN Sumut menyampaikan 
bahwa UIN Sumut selalu dalam 
kondisi siap dalam membantu 
KPPU di bidang penegakan 
hukum persaingan. Bahkan sejak 
2010, hukum persaingan usaha 
sudah menjadi mata kuliah wajib 
di UIN Sumut. Komitmen UIN 
ke depannya adalah keilmuan 
persaingan usaha dapat menjadi 
program unggulan di UIN Sumut 
dan akan membentuk Pusat Kajian 
Persaingan Usaha. 
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KPD MEDAN

KPD MEDAN KUNJUNGI HARIAN 
SINGGALANG

K
PD Medan melakukan 
kunjungan ke Redaksi 
Harian Singgalang di 
Jl. Veteran, No.17 

Padang lantai 3, Sumatera Barat, 
(16/2/2015) siang. Kunjungan 
dilakukan oleh Kepala KPD Medan 
Abdul Hakim Pasaribu, Betty R. 
Siahaan, Maryunani S. Hapsari, 
Siti Zahara dan Dewi Sibarani. 
Kunjungan KPD Medan ini diterima 
oleh Koordinator Liputan Soesilo 
Abadi Piliang, Sekretaris Redaksi 
Putri Juita dan wartawan desk 
umum Arief.

Tujuan kedatangan Harian 
Singgalang ini dilakukan untuk 
bersilaturahmi. Dalam kesempatan 
tersebut dibahas topik-topik 
terkini mengenai penegakan 

hukum persaingan usaha.Topik 
yang dibahas dalam pertemuan 
tersebut, yaitu terkait Perda 
Kabupaten Pasaman Barat No. 16 
tahun 2012 tentang pemamfaatan 
limbah dari kegiatan industri 
pengolahan kelapa sawit di 
Pasaman Barat. Topik lain yang 
dibahas dalam pertemuan tersebut 
adalah soal perkara kartel ban 
kendaraan bermotor roda empat 
yang telah diputus beberapa waktu 
yang lalu, tarif batas atas-bawah 
di industri penerbangan dan fungsi 
baru KPPU untuk mengawasi 
kemitraan.

Hakim, dalam kesempatan 
tersebut menyampaikan bawah 
KPPU (dalam hal ini KPD Medan) 
membutuhkan dukungan dan 

masukan dari media yang ada di 
wilayah Sumatera Barat.

“Tidak bisa dipungkiri, media, 
pers adalah aktor yang bisa berperan 
untuk membantu penegakan hukum. 
Baik itu penegakan hukum di bidang 
tindak pidana korupsi, sampai 
persoalan perkara persaingan 
usaha. Tentu saja, kami, KPPU, 
membutuhkan dukungan yang luar 
biasa dari kawan-kawan pers,” ujar 
Hakim.

Sementara itu, Piliang, akan 
menyampaikan akan mencoba 
memahami  memberikan dukungan 
berupa advokasi dalam pemberitaan 
jika ternyata benar terdapat perkara 
persaingan usaha yang merugikan 
masyarakat luas. 
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KPD BATAM

PEMKAB NATUNA SIAP BEKERJA SAMA 
DENGAN KPPU

G
una memperluas jaringan 
kerjasama dengan 
stakeholder di wilayah 
kerja KPD Batam, KPPU 

melakukan pertemuan terbatas 
dengan Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Natuna. Pertemuan 
terbatas ini berlangsung di Gedung 
Sekretariat Daerah Pemkab 
Natuna, Rabu (18/2/2015). 

Dipimpin oleh Anggi A. Ramlan, 
sebagai Ketua Tim KPD Batam, 
menyampaikan bahwa saat ini 
KPPU sedang fokus pada kegiatan 
yang bersifat pencegahan terhadap 
pelanggaran UU No. 5 Tahun 
1999, serta sektor ekonomi yang 
menjadi prioritas KPPU pada 
2015. 

”Saat ini KPPU fokus pada 
kegiatan yang bersifat pencegahan, 
seperti pengkajian dan melakukan 
evaluasi terhadap kebijakan 
pemerintah. Salah satu kegiatan 
di bidang pencegahan adalah 
menjalin kerjasama dengan 
pemerintah daerah,” ujar Anggi.

Anggi menuturkan bahwa saat 
ini KPD Batam sedang mencoba 
merangkul seluruh elemen 
pemerintah untuk ikut menegakaan 
hukum persaingan, salah satu 
caranya adalah dengan menjalin 
kerjasama. Jenis kerjasama yang 
bisa dijalin antara lain sosialisasi 
undang – undang persaingan, 
sosialiasi competition checklist 
sampai dengan kegiatan capacity 
building terkait pengadaan barang 

dan jasa. 

Khusus tentang pengadaan 
barang dan jasa, Anggi 
menggarisbawahi bahwa selama 
ini pihaknya, KPPU, 

Hal senada juga disampaikan 
oleh Kepala Bagian Ekonomi 
Sekretariat Daerah Kabupaten 
Natuna, Benny Suparta. Benny 
menuturkan bahwa persoalan 
pengadaan barang dan jasa 
memang menjadi persoalan 
tersendiri di pemerintah 
kabupaten Natuna. Sudah saatnya 
panitia tender di lingkungannya 
memahami peraturan perundangan 
tentang hukum persaingan usaha 
ini.  






