
S A L I N A N 

P U T U S A N 
Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya 

disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 tentang 

Dugaan Pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat dalam Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK), yang dilakukan oleh: -----------------  

1. Terlapor I : PT Andini Karya Makmur berkedudukan di 

Gedung Pesona Lantai II/216 Jalan Ciputat Raya 

Nomor 20, Kebayoran Lama Utara, Jakarta 

Selatan; -------------------------------------------------  

2. Terlapor II : PT Andini Persada Sejahtera berkedudukan di 

Ruko Madison Times Square Blok B.4 Nomor 23-

23A, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan 

Jatisampurna, Kota Bekasi;-------------------------- 

3. Terlapor III : PT Agro Giri Perkasa berkedudukan di Jalan 

Raya Trans Sumatra KM 40 Desa Kota Dalam, 

Kabupaten Sukabanjar, Lampung Selatan;-------- 

4. Terlapor IV : PT Agrisatwa Jaya Kencana berkedudukan di 

AJK Center Komplek Bidex Blok F16-17, Jalan 

Pahlawan Seribu – CBD, BSD City, Tangerang 

Selatan;------------------------------------------------- 

5. Terlapor V : PT Andini Agro Loka berkedudukan di Komplek 

Perkantoran Business Park Blok I Nomor 22 

Jalan Meruya Ilir Kavling 88 Jakarta Barat;------- 

6. Terlapor VI : PT Austasia Stockfeed berkedudukan di Wisma 

Millenia 6th Floor, Jalan M.T. Haryono Kavling 
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16, Jakarta;--------------------------------------------- 

7.  Terlapor VII : PT Bina Mentari Tunggal berkedudukan di 

Jalan Industri Utama Raya Blok RR 2F-2G 

Jababeka II Cikarang Bekasi;------------------------ 

8.  Terlapor VIII : PT Citra Agro Buana Semesta berkedudukan di 

Jalan Dipati Ukur Nomor 71, Bandung;------------ 

9.  Terlapor IX : PT Elders Indonesia berkedudukan di Wisma 

Raharja Lantai 8, Jalan T.B. Simatupang Kavling 

C1 Cilandak, Jakarta Selatan;----------------------- 

10.  Terlapor X : PT Fortuna Megah Perkasa berkedudukan di 

Jalan Gusti Ngurah Rai Nomor 8D, Jakarta 

Timur;---------------------------------------------------- 

11.  Terlapor XI : PT Great Giant Livestock berkedudukan di 

Chase Plaza Podium Lantai 5, Jalan Jenderal 

Sudirman Kavling 21, Jakarta;----------------------- 

12.  Terlapor XII : PT Lembu Jantan Perkasa berkedudukan di 

Jalan Wirajati 7 Blok A4, Komplek TNI AU 

Waringin Permai Cipinang Melayu, Jakarta;------- 

13.  Terlapor XIII : PT Legok Makmur Lestari berkedudukan di 

Kampung Bojong Kamal RT 003/002, Desa 

Bojong Kamal Legok, Tangerang;-------------------- 

14.  Terlapor XIV : PT Lemang Mesuji Lestary berkedudukan di 

Perumahan Taman Aries Rukan Kencana Niaga 

Blok AI-3M, Jakarta 11620, Nomor Telepon (021) 

58907351, Nomor Faksimili (021) 58907352;----- 

15.  Terlapor XV : PT Pasir Tengah berkedudukan di Kampung 

Cinangsi RT 04 RW 01 Jalan Citampele, Desa 

Mentengsari, Kecamatan Cikalong Kulon, 

Kabupaten Cianjur;------------------------------------ 

16.  Terlapor XVI  : PT Rumpinary Agro Industry berkedudukan di 

Jalan Cisanggiri V/ No 4, Kebayoran Baru, 

Jakarta Selatan atau diketahui dengan alamat 

lain Jalan Raya Kalimalang Blok E Kavling N 

Nomor 4F, Duren Sawit Jakarta;-------------------- 

17.  Terlapor XVII : PT Santosa Agrindo berkedudukan di Wisma 

Millenia 6th Floor, Jalan M.T. Haryono Kavling 

16, Jakarta;--------------------------------------------- 
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18.  Terlapor XVIII : PT Sadajiwa Niaga Indonesia berkedudukan di 

Ruko Kalimalang Square Blok QRS, Jalan K.H. 

Nur Ali RT 007 RW 003, Kecamatan Bekasi 

Selatan, Kota Bekasi;---------------------------------- 

19.  Terlapor XIX : PT Septia Anugerah berkedudukan di Jalan 

Raya Bambu Apus Nomor 86 RT 003/003, 

Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, 

Jakarta Timur;---------------------------------------- 

20.  Terlapor XX : PT Tanjung Unggul Mandiri berkedudukan di 

Jalan Tanjung Burung Nomor 33, Teluk Naga, 

Tangerang 15510;------------------------------------- 

21.  Terlapor XXI : PT Widodo Makmur Perkasa berkedudukan di 

Jalan Raya Cilangkap Nomor 58 RT 007 RW 003 

Cilangkap Cipayung, Jakarta Timur;--------------- 

22.  Terlapor XXII : PT Kariyana Gita Utama berkedudukan di 

Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 49, Jakarta 

Selatan;-------------------------------------------------- 

23.  Terlapor XXIII : PT Sukses Ganda Lestari berkedudukan di 

Menara Thamrin Lantai 3, Jalan M.H. Thamrin 

Kavling 3, Jakarta 10250;---------------------------- 

24.  Terlapor XXIV : PT Nusantara Tropical Farm berkedudukan di 

Jalan Taman Nasional Way Kambas RT 15/ RW 

08, Desa Rajabasa Lama I, Labuhan Ratu, 

Lampung Timur;---------------------------------------- 

25.  Terlapor XXV : PT Karya Anugerah Rumpin berkedudukan di 

Jalan Raya Cibodas Nomor 99 RT 06 RW 05 

Rumpin, Kabupaten Bogor;--------------------------- 

26.  Terlapor XXVI : PT Sumber Cipta Kencana berkedudukan di 

Jalan Hilian Biduk Dusun Umbul Bendo, Desa 

Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten 

Pesawaran, Lampung 35363;------------------------- 

27.  Terlapor XXVII : PT Brahman Perkasa Sentosa berkedudukan di 

Jalan Tanjung Burung Nomor 33, Teluk Naga, 

Tangerang 15510;-------------------------------------- 

28.  Terlapor XXVIII : PT Catur Mitra Taruma berkedudukan di Jalan 

Condet Raya 23-24 RT 008 RW 012 Baru Pasar 
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Rebo, Jakarta Timur 13780;-------------------------- 

29.  Terlapor XXIX : PT Kadila Lestari Jaya berkedudukan di 

Gedung Pesona Lantai II/217, Jalan Ciputat 

Raya Nomor 20, Jakarta Selatan;-------------------- 

30.  Terlapor XXX : CV Mitra Agro Sangkuriang berkedudukan di 

Jalan Raya Sukabumi Gang Haji Amin Nomor D 

08 RT 002/001, Kecatan Sawahgede, Kabupaten 

Cianjur;-------------------------------------------------- 

31.  Terlapor XXXI : CV Mitra Agro Sampurna berkedudukan di 

Kampung Babakan Ngantai RT 027/012, Desa 

Kedawung, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten 

Subang;-------------------------------------------------- 

32.  Terlapor XXXII : PT Karunia Alam Sentosa Abadi berkedudukan 

di Jalan Pagar Alam Dusun II Kampung Rengas, 

Kecamatan Bekri, Lampung Tengah;---------------- 

 

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ------------------------------------------  

 

Majelis Komisi: --------------------------------------------------------------------------  

 

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------------------------------  

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan 

Pelanggaran; ------------------------------------------------------------------------------  

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----------------------------------------  

Setelah mendengar keterangan para Ahli; -------------------------------------------  

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; --------------------------------------  

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ----  

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator dan para 

Terlapor;  ----------------------------------------------------------------------------------  

 
 

 
TENTANG DUDUK PERKARA 

 

 

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penelitian 

tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 



 

 
-5 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU 

Nomor 5 Tahun 1999”) dalam Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, 

Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK); -------------------  

2. Menimbang bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pemberkasan dan 

gelar laporan maka Komisi menyatakan layak untuk masuk ke tahap 

Pemeriksaan Pendahuluan; ------------------------------------------------------  

3. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi 

Nomor 29/KPPU/Pen/IX/2015 tanggal 4 September 2015 tentang 

Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 (vide bukti 

A1); -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan 

tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi 

melalui Keputusan Komisi Nomor 40/KPPU/Kep.3/IX/2015 tanggal 4 

September 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis 

Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 10/KPPU-

I/2015 (vide bukti A3); ------------------------------------------------------------  

5. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-

I/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 

26/KMK/Kep/IX/2015 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan 

Pendahuluan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015, yaitu dalam jangka 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 15 

September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 (vide bukti 

A5); -----------------------------------------------------------------------------------  

6. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan 

Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan 

Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka 

Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis 

Komisi I kepada para Terlapor (vide bukti A7-A77 dan B1); ----------------  

7. Menimbang bahwa pada tanggal 15 September 2015, Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan 

dan/atau Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh 

Investigator kepada Terlapor (vide bukti B1); ---------------------------------  

8. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh 

Investigator, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, 

Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor 
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XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, 

Terlapor XVII, Terlapor XIX, Terlapor XX, Terlapor XXI, Terlapor XXII, 

Terlapor XXIII, Terlapor XXV, Terlapor XXVII, Terlapor XXVIII, Terlapor 

XXIX, Terlapor XXX, dan Terlapor XXXI, namun Terlapor XIV, Terlapor 

XXV, Terlapor XXVI, dan Terlapor XXXII tidak hadir dalam Sidang 

Majelis tanpa memberikan kuasa kepada pihak manapun (vide bukti 

B1); -----------------------------------------------------------------------------------  

9. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator 

membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi 

hal-hal sebagai berikut (vide bukti I.2): ----------------------------------------  

9.1. Bahwa Objek Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 adalah 

perdagangan sapi untuk memasok kebutuhan daging sapi di 

wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi 

(JABODETABEK) Tahun 2013 – Agustus 2015; --------------------  

9.2. Tentang Pasar Bersangkutan ------------------------------------------  

9.2.1. Bahwa Pasar Bersangkutan dalam ketentuan Pasal 1 

angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

menyebutkan: “pasar bersangkutan adalah pasar 

yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah 

pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang 

dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi 

dari barang dan atau jasa tersebut”; --------------------  

9.2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian 

pasar bersangkutan mencakup 2 (dua) hal yaitu 

pasar geografis dan pasar produk; ----------------------  

9.2.3. Bahwa pasar produk berkaitan dengan kesamaan, 

atau kesejenisan dan/atau tingkat subtitusinya dari 

produk yang menjadi obyek perkara; -------------------  

9.2.4. Bahwa pasar geografis berkaitan dengan jangkauan 

dan/atau daerah pemasaran produk yang menjadi 

obyek perkara; ----------------------------------------------  

9.2.5. Bahwa produk yang menjadi obyek perkara ini 

adalah sapi impor; -----------------------------------------  

9.2.6. Bahwa produk yang sejenis dengan sapi impor 

adalah sapi lokal dan kerbau. Namun demikian, 
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konsumen sapi impor tidak memilih untuk 

mengganti produk lain seperti kerbau dan sapi lokal 

pada saat harga produk sapi impor meningkat. 

Reaksi konsumen atas peningkatan harga sapi 

impor adalah dengan berhenti berdagang 

sebagaimana terjadi pada awal tahun 2013 dan awal 

Agustus 2015; ----------------------------------------------  

9.2.7. Bahwa dengan demikian, produk sapi impor yang 

menjadi obyek penyelidikan tidak memiliki tingkat 

substitusi yang dekat dengan produk sapi lokal dan 

kerbau; -------------------------------------------------------  

9.2.8. Bahwa berkaitan dengan pasar geografis, faktor-

faktor yang menentukan ketersediaan produk di 

pasar seperti: kebijakan perusahaan, biaya 

transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan 

peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas 

perdagangan antar kota/antar wilayah; ----------------  

9.2.9. Bahwa fakta yang diuraikan di atas menjelaskan 

terjadinya perilaku pedagang daging sapi dan atau 

asosiasi rumah potong hewan di wilayah 

JABODETABEK yang berhenti beroperasi pada awal 

tahun 2013 dan awal Agustus 2015 sebagai akibat 

naiknya harga beli produk asalnya yaitu sapi impor;- 

9.2.10. Bahwa perilaku pedagang daging sapi dan atau 

asosiasi rumah potong hewan di wilayah 

JABODETABEK mogok berdagang ini hanya terjadi 

di wilayah tersebut dan tidak dilakukan oleh 

pedagang dan asosiasi rumah potong hewan lain di 

luar wilayah tersebut secara masif; ---------------------  

9.2.11. Bahwa fakta mogoknya pedagang daging sapi serta 

rumah potong hewan menyikapi naiknya harga sapi 

impor membuktikan pasar sapi untuk memasok 

daging sapi di JABODETABEK terbatas hanya 

pemasaran sapi hidup ke RPH dan atau belantik 

yang menggunakan RPH untuk memasok daging ke 
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wilayah JABODETABEK. RPH dan/atau            

belantik tidak memiliki pilihan beralih dari pemasok 

lain; -----------------------------------------------------------  

9.2.12. Bahwa wilayah RPH yang memasok daging karkas 

ke JABODETABEK adalah Bekasi, Cikampek, 

Karawang, Tangerang, Bogor, Bandung, Jakarta dan 

Subang; ------------------------------------------------------  

9.2.13. Bahwa dengan demikian, pasar geografis adalah 

pelaku usaha feedloter yang menjual sapi impor ke 

RPH di wilayah RPH yang memasok daging karkas 

ke JABODETABEK adalah Bekasi, Cikampek, 

Karawang, Tangerang, Bogor, Bandung, Jakarta, dan 

Subang; ------------------------------------------------------  

9.2.14. Bahwa dapat disimpulkan, pasar bersangkutan 

dalam penyelidikan ini adalah produk sapi impor 

dengan pemasaran ke RPH di wilayah Bekasi, 

Cikampek, Karawang, Tangerang, Bogor, Bandung, 

Jakarta, dan Subang untuk memasok daging di 

JABODETABEK. --------------------------------------------  

9.3. Tentang Para Pelaku Usaha--------------------------------------------  

9.3.1. Bahwa pelaku usaha importir dan feedloter yang 

melakukan impor sapi baik dalam bentuk sapi 

bakalan maupun sapi impor tidak semuanya 

melakukan kegiatan impor secara berkelanjutan 

setiap tahunnya. Pelaku usaha yang tercatat pernah 

melakukan impor sapi sejak tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2015 sebagai berikut: PT Agro Giri 

Perkasa, PT Fortuna Megah Perkasa, PT Great Giant 

Livestock, PT Elders Indonesia, PT Santosa Agrindo, 

PT Austasia Stockfeed, PT Lemang Mesuji Lestary, 

PT Andini Agro Loka, PT Nusantara Tropical Farm, 

PT Karunia Alam Sentosa Abadi, PT Indo Beef Prima, 

PT Sukses Ganda Lestari, PT Guna Prima Dharma 

Abadi, PT Lembu Andalas Langkat, PT Sumber Alam 

Permata Indah, PT Eldira Fauna Asahan,                          
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PT Indofarm Sukses Makmur, PT Indah Gemilang 

Perkasa, PT Bina Mentari Tunggal, PT Citra Agro 

Buana Semesta, PT Kariyana Gita Utama, PT Kadila 

Lestari Jaya, PT Andini Karya Makmur, PT Widodo 

Makmur Perkasa, PT Pasir Tengah, PT Andini 

Persada Sejahtera, PT Sadjiwa Niaga Indonesia,                  

PT Agrisatwa Jaya Kencana, PT Rumpinary Agro 

Industry, CV Mitra Agro Sangkuriang, CV Mitra Agro 

Sampurna, PT Catur Mitra Taruma, PT Berdikari 

(Persero), PT Pupuk Kujang, PT Legok Makmur 

Lestari, PT Lembu Jantan Perkasa, PT Tanjung 

Unggul Mandiri, PT Brahman Perkasa                       

Sentosa, PT Septia Anugerah, dan PT Sukses Ganda 

Lestari; -------------------------------------------------------  

9.3.2. Bahwa pelaku usaha yang memasarkan sapi ke 

wilayah RPH di Bekasi, Cikampek, Karawang, 

Tangerang, Bogor, Bandung, Jakarta dan Subang 

adalah: PT Andini Karya Makmur, PT Andini Persada 

Sejahtera, PT Agro Giri Perkasa,  PT Agrisatwa Jaya 

Kencana, PT Andini Agro Loka, PT Austasia 

Stockfeed, PT Bina Mentari Tunggal, PT Citra Agro 

Buana Semesta, PT Elders Indonesia, PT Fortuna 

Megah Perkasa, PT Great Giant Livestock, PT Lembu 

Jantan Perkasa, PT Legok Makmur Lestari,                       

PT Lemang Mesuji Lestary, PT Pasir Tengah,                      

PT Rumpinary Agro Industry, PT Santosa Agrindo, 

PT Sadajiwa Niaga Indonesia, PT Septia Anugerah, 

PT Tanjung Unggul Mandiri, PT Widodo Makmur 

Perkasa, PT Kariyana Gita Utama, PT Sukses Ganda 

Mandiri, PT Nusantara Tropical Fruit, PT Karya 

Anugerah Rumpin, PT Sumber Cipta Kencana,                   

PT Brahman Perkasa Sentosa, PT Catur Mitra 

Taruma, PT Kadila Lestari Jaya, CV Mitra Agro 

Sangkuriang, CV Mitra Agro Sampurna, dan                      

PT Karunia Alam Sentosa; --------------------------------  
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9.3.3. Bahwa terdapat dugaan adanya afiliasi diantara 

pelaku usaha-pelaku usaha tersebut, sebagaimana 

ditunjukkan dalam tabel berikut: -----------------------  

 

9.3.4. Bahwa berdasarkan pasar bersangkutan dan dugaan 

afiliasi, maka pelaku usaha yang melakukan 

kegiatan ekonomi di wilayah pasar bersangkutan 

perkara a quo sebagai berikut: (1) PT Santosa 

Alamat Pemegang Saham Direksi dan Komisaris Lainnya

PT Austasia Stockfeed

PT Santosa Agrindo

PT Pasir Tengah

Raden Marlan (Direktur 

Utama), Suyatmi 

(Direktur) Iwang Sambas 

Arief (Direktur), Warsini 

(Komisaris)

PT Widodo Makmur Perkasa

Raden Marlan (Direktur 

Utama), Suyatmi 

(Direktur), Warsini 

(Komisaris Utama), Sri 

Rayahu (Komisaris, 

Romdoni (Komisaris)

PT Guna Prima Dharma Abadi
Rosita HS (Direktur)

PT Agro Giri Perkasa

Rosita HS (Penanggung 

jawab)

PT Lembu Andalas Langkat

Beby Ardiana (Direktur 

Utama), Joyce Aryani 

Gunawan (Direktur), 

Harianto Budi Rahardjo 

(Direktur), (Mardianto 

Wibowo (Komisaris 

Utama), Amril 

(Komisaris), Ronald 

Gunawan (Komisaris)

PT Lembu Jantan Perkasa

Joyce Ayrani Gunawan 

(Direktur Utama), 

Mardianto Wibowo 

(Direktur), Harianto 

Budi Rahardjo 

(Direktur), Ronald 

Gunawan (Komisaris)

PT Tanjung Unggul Mandiri

Buntoro Hasan, 

Pudjantoro Hasan, Koko 

Setiawan, Sanko Hasan

Buntoro Hasan (Direktur 

Utama), Sanko Hasan 

(Direktur), William 

Hasan

PT Brahman Sakti Perkasa
Pudjantoro Hasan, 

Sanko Hasan, Buntoro 

Hasan

Pudjantoro Hasan, Sanko 

Hasan, Buntoro Hasan

PT Agrisatwa Jaya Kencana Achmad Machlus Sadat

PT Legok Makmur Lestari

PT Mitra Logistik Jaya 

Kencana, Achmad 

Machlus Sadat

PT Andini Persada Sejahtera

Prihatin Nugroho 

(Direktur Utama), Budi 

Ahmad Saprudin 

(Direktur Operasional), 

Liawati Ratna Wardani 

(Komisaris ) 

PT Andini Persada Nusantara
Prihatin Nugroho

CV Mitra Agro Sangkuriang

Kusnady Tatang, 

Suryana CH Jamhur, 

Tjoeng Miauw Han

Kusnady tatang (Dir I), 

Suryana CH Jamhur (Dir 

II), Tjoeng Miauw Han 

(Komanditer)

CV Mitra Agro Mandiri Abadi
Riza Haerudin, Suryana 

CH Jamhur, Hardy 

Pangestu

Riza Haerudin (Dir I), 

Hardy Pangestu (Dir II), 

Suryana CH Jamhur 

(Komanditer)

PT Great Giant Livestock

PT Great Giant Pine 

Apple Company, 

Husodo Angkosubroto

PT Nusantara Tropical Fruit

Husodo Angkosubroto 

(Presdir), Sundap Carulli 

(Dir), Alejandre Samoy 

(Dir), Laird Douglas 

Whipple (Presdir), 

Arturo Katigbak Librea 

Junior (Kom), Setiawan 

Achmad (Kom), Terry 

Bahar (Kom)

9

6

Ruko Madison Blok B4 

No.23 Cibubur Timur 

Square Jl. Transyogi Km 

3 Telp 021-84305455
7

8

Jl. Wirajati 7 Blok A4 

No.7 Komp. TNI AU 

Waringin Permai 

Cipinang melayu 

Jakarta Telp 021-

8611990

4

5

3

2

Dugaan Afiliasi

 Wisma Millenia lt 6 Jl. 

MT Haryono Kav 16 

Jakarta 

PerusahaanNO

1
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Agrindo dan PT Austasia Stockfeed, (2) PT Pasir 

Tengah dan PT Widodo Makmur Perkasa, (3)                     

PT Agrisatwa Jaya Kencana dan PT Legok Makmur 

Lestari, (4) PT Tanjung Unggul Mandiri dan                     

PT Brahman Perkasa, (5) PT Agro Giri Perkasa                   

(6) CV Mitra Agro Sangkuriang dan CV Mitra Agro 

Sampurna, (7) PT Great Giant Livestock dan 

Nusantara Tropical Fruit (8) PT Elders Indonesia,                

(9) PT Lemang Mesuji Lestary, (10) PT Andini Karya 

Makmur, (11) PT Lembu Jantan Perkasa,                       

(12) PT Rumpinary Agro Industry, (13) PT Andini 

Persada Sejahtera, (14), PT Citra Agro Buana 

Semesta, (15) PT Sadajiwa Niaga Indonesia,                     

(16) PT Fortuna Megah Perkasa, (17) PT Septia 

Anugerah, (18) PT Andini Agro Loka, (19) PT Bina 

Mentari Tunggal, (20) PT Karya Anugerah Rumpin, 

(21) PT Kariyana Gita Utama, (22) PT Kadila Lestari 

Jaya, (23) PT Catur Mitra Taruma, (24) PT Karunia 

Alam Sentosa, (25)  PT Sumber Cipta Kencana, dan 

(26) PT Sukses Ganda Lestari; ---------------------------  

9.3.5. Bahwa 26 (dua puluh enam) pelaku usaha yang 

terdiri dari kelompok pelaku usaha maupun sendiri-

sendiri memasok kebutuhan sapi untuk keperluan 

penyediaan daging di wilayah JABODETABEK 

sebanyak 65% (enam puluh lima persen) dari sapi 

impor baik dalam bentuk sapi bakalan maupun sapi 

siap potong. Di samping itu, sebagian dari pelaku 

usaha tersebut menyediakan pasokan sapi lokal 

sehingga dapat diperkirakan penyediaan sapi oleh 

feedloter untuk memenuhi kebutuhan daging di 

JABODETABEK lebih dari 65% (enam puluh lima 

persen) dan 80% (delapan puluh persen) untuk 

wilayah DKI Jakarta; --------------------------------------  

9.3.6. Bahwa dengan sifat produk sapi yang homogen dan 

tidak dapat digantikan dengan produk lain seperti 

kerbau serta jumlah pelaku usaha yang relatif 
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sedikit, maka keadaan ini berpotensi menimbulkan 

perilaku yang mengarah pada persaingan usaha 

tidak sehat. --------------------------------------------------  

9.4. Tentang Perilaku Pasar -------------------------------------------------  

9.4.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 

tentang pasar bersangkutan, pasar produk dalam 

perkara ini adalah sapi impor dalam bentuk sapi 

bakalan maupun sapi siap potong untuk memenuhi 

kebutuhan daging pada pasar geografis 

JABODETABEK; --------------------------------------------  

9.4.2. Bahwa pasar geografis JABODETABEK untuk 

produk daging dipasok dari sapi impor sebanyak 

65% (enam puluh lima persen) dan khusus untuk 

memenuhi konsumsi daging di DKI Jakarta, dipasok 

80% (delapan puluh persen) dari sapi dan daging 

impor; --------------------------------------------------------  

9.4.3. Bahwa pelaku usaha yang memasok sapi untuk 

memenuhi kebutuhan di wilayah Jakarta, 

memperoleh input pasokan sapi impor berdasarkan 

alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;--------------  

9.4.4. Bahwa alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah 

secara jelas dan transparan hanya diberlakukan 

sejak kriteria disepakati oleh Pemerintah 

(Kementerian Pertanian) dan Asosiasi APFINDO yang 

diberlakukan tahun 2012 dan awal tahun 2013 

untuk mengatur alokasi bagi setiap pelaku usaha 

yang mengajukan izin impor; -----------------------------  

9.4.5. Bahwa meskipun terdapat kriteria dalam penentuan 

alokasi setiap pelaku usaha, namun Pemerintah 

tidak mempertimbangkan adanya afiliasi pelaku 

usaha yang memperoleh alokasi kuota sehingga 

dapat mengakibatkan potensi penguasaan pasokan 

oleh kelompok pelaku usaha; ----------------------------  

9.4.6. Bahwa dengan mempertimbangkan kelompok-

kelompok pelaku usaha, maka pergerakan potensi 
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penguasaan pasar pada pasar bersangkutan            

perkara  a quo berdasarkan alokasi impor sebagai 

berikut: -------------------------------------------------------  

 
9.4.7. Bahwa kriteria pembagian alokasi impor masing-

masing pelaku usaha diduga tidak 

memperhitungkan adanya afiliasi antar pelaku 

usaha sehingga dari 6 (enam) kelompok afiliasi 

dalam pasar bersangkutan JABODETABEK mampu 

menguasai potensi pasokan sapi impor ke wilayah 

volume SPI volume SPI

(Ekor) (Ekor)

PT Austasia Stockfeed 20.076 40.600

PT Santosa Agrindo 36.222 53.254

PT Tanjung Unggul Mandiri 37.588 79.525

PT Brahman Perkasa Sentosa 5.734 17.327

PT Pasir Tengah 21.111 44.638

PT Widodo Makmur Perkasa 14.796 32.638

PT Great Giant Livestock 39.412 64.554

PT Nusantara Tropical Farm 6.331 15.184

PT Agrisatwa Jaya Kencana 26.599 54.291

PT Legok Makmur Lestari 19.642 40.791

CV Mitra Agro Sangkuriang 7.193 12.431

CV Mitra Agro Sampurna 4.100 6.256

7 PT Agro Giri Perkasa 15.715 4,02% 25.131 3,17%

8 PT Elders Indonesia 9.102 2,33% 15.360 1,94%

9 PT Lemang Mesuji Lestary 0 0,00% 2.234 0,28%

10 PT Andini Karya Makmur 9.888 2,53% 20.429 2,57%

11 PT Lembu Jantan Perkasa 15.659 4,01% 32.392 4,08%

12 PT Rumpinary Agro Industry 15.453 3,96% 29.373 3,70%

13 PT Andini Persada Sejahtera 6.339 1,62% 23.524 2,96%

14 PT Citra Agro Buana Semesta 16.119 4,13% 31.946 4,03%

15 PT Sadajiwa Niaga Indonesia 8.636 2,21% 35.627 4,49%

16 PT Fortuna Megah Perkasa 2.366 0,61% 7.315 0,92%

17 PT Septia Anugerah 2.216 0,57% 13.000 1,64%

18 PT Andini Agro Loka 4.798 1,23% 7.769 0,98%

19 PT Bina Mentari Tunggal 10.283 2,63% 32.334 4,08%

20 PT Karya Anugerah Rumpin 2.366 0,61% 0 0,00%

21 PT Kariyana Gita Utama 9.731 2,49% 16.720 2,11%

22 PT Kadila Lestari Jaya 5.475 1,40% 13.000 1,64%

23 PT Catur Mitra Taruma 7.777 1,99% 17.815 2,25%

24 PT Karunia Alam Sentosa 4.144 1,06% 0 0,00%

25 PT Indah Gemilang Perkasa 2.838 0,73% 4.300 0,54%

26 PT Sumber Cipta Kencana 1.200 0,31% 0 0,00%

27 PT Sukses Ganda Lestari 1.532 0,39% 3.652 0,46%

390.441 100,00% 793.410 100,00%TOTAL

14,42%

Prosentase
PerusahaanNo

11,10%

9,20%

2015 (sampai TW III)

1

2

3

4 11,72%

2,36%

TABEL PENGUASAAN PASAR

11,84%

2,89%

2014

Prosentase

11,83%

12,21%

9,74%

10,05%

11,98%5

6
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tersebut sekitar 58% (lima puluh delapan persen) 

pada tahun 2014 dan meningkat sekitar 61% (enam 

puluh persen) sampai dengan triwulan III tahun 

2015; ---------------------------------------------------------  

9.4.8. Bahwa potensi volume pasokan sapi untuk 

memasok keperluan daging sapi ke JABODETABEK 

sebanyak 793.419 (tujuh ratus sembilan puluh tiga 

ribu empat ratus sembilan belas), lebih tinggi dari 

potensi memasok untuk tahun 2009 yang secara 

nasional sebanyak 765.485 (tujuh ratus enam puluh 

lima ribu empat ratus delapan puluh lima); -----------  

9.4.9. Bahwa harga sapi pada tahun 2009 sekitar Rp 

21.500,-/kg (dua puluh satu ribu lima ratus per 

kilogram) dan pada tahun 2014 sekitar Rp. 34.500,-

/kg (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah per 

kilogram). Harga yang terbentuk pada tahun 2014 

tersebut sama atau lebih tinggi daripada harga 

permintaan Pemerintah pada Juli 2013 pada saat 

impor sapi berkurang padahal volume impor sapi 

tahun 2014 kurang lebih sama tahun 2009; ----------  

9.4.10. Bahwa semenjak Pemerintah mencanangkan 

program swasembada daging sapi dan kerbau tahun 

2014 yang kebijakannya dikeluarkan pada tahun 

2010, maka harga-harga sapi maupun daging sapi 

mulai naik. Puncaknya bulan Juni – Juli 2013 

dimana harga mencapai Rp 37.000,-/kg – Rp 

38.000,-/kg (tiga puluh tujuh ribu rupiah per 

kilogram sampai dengan tiga puluh delapan ribu 

rupiah perkilogram). Pada bulan Juli 2013, 

Kementerian Perdagangan meminta feedloter 

menurunkan harga pada kisaran Rp. 33.000,-/kg 

(tiga puluh tiga ribu rupiah per kilogram). Harga ini 

tetap memberikan keuntungan bagi pelaku usaha 

dan bahkan bertahan lama sampai tahun 2014; -----  
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9.4.11. Bahwa keseimbangan harga yang terbentuk pada 

tahun 2014 diduga tidak mencerminkan hubungan 

permintaan dan penawaran sebagaimana alasan 

para feedloter ketika mulai menaikkan harga pada 

tahun 2012 yang mencapai puncaknya pada 

pertengahan tahun 2013 dan harga kembali 

mendekati sama dengan harga puncak tahun 2013 

pada awal tahun 2014. Hal ini menunjukkan dugaan 

adanya kestabilan harga yang terbentuk bukan 

merupakan faktor permintaan dan penawaran 

belaka; -------------------------------------------------------  

9.4.12. Bahwa kejadian pada tahun 2013 dimana asosiasi 

rumah potong hewan di wilayah pemasaran daging 

di JABODETABEK melakukan mogok motong 

terulang pada Agustus 2015 dengan alasan yang 

sama yaitu tidak dapat menjual daging sapi karena 

harga sapi dari feedloter telah mahal; ------------------  

9.4.13. Bahwa feedloter mengurangi pasokan sapi ke RPH 

dengan alasan untuk mengatur agar tetap terjaga 

pasokan ke pasar sehingga mengakibatkan harga 

naik. Cara seperti diduga untuk membuat harga 

keseimbangan baru sehingga menaikkan 

keuntungan;-------------------------------------------------  

9.4.14. Bahwa pengaturan pasokan diduga selalu dilakukan 

oleh pelaku usaha feedloter pada momentum 

Pemerintah berencana melakukan pembatasan 

impor seperti yang terjadi pada tahun 2013 dan 

2015 dan dengan pengaturan ini menciptakan 

kondisi pasar kekurangan pasokan sehingga harga 

menjadi tinggi; ----------------------------------------------  

9.4.15. Bahwa perilaku pelaku usaha yang menaikkan 

harga dengan cara mengurangi pasokan tersebut 

dan kemudian kembali ke harga yang diminta oleh 

Pemerintah tidak mencerminkan harga yang 

sebenarnya karena pada kondisi itu, yaitu pada 
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harga yang diinginkan oleh Pemerintah pelaku 

usaha tetap mendapatkan untung; ---------------------  

9.4.16. Bahwa selisih biaya dan harga yang ditetapkan oleh 

pelaku usaha diduga semakin besar meskipun 

pelaku usaha menurunkan harga pada level yang 

diinginkan Pemerintah. Kondisi ini nampak pada 

kenaikan harga tahun 2012 yang tidak normal 

dimana kenaikan secara Y-o-Y November 2012 jauh 

tinggi mencapai 23% (dua puluh tiga persen) 

dibandingkan November 2011. Hal mana tidak tejadi 

pada tahun 2011 dan tahun 2010 yang kenaikan                

Y-o-Y bulan November hanya sekitar 5% - 7% (lima 

persen sampai tujuh persen); ----------------------------  

9.4.17. Bahwa ketidakwajaran harga jual sapi farm gate 

untuk pasar daging sapi JABODETABEK 

ditunjukkan fakta bahwa pada saat yang sama 

ketika harga sapi untuk pasar daging 

JABODETABEK mencapai Rp 37.000,-/kg                     

(tiga puluh tujuh ribu rupiah perkilogram), maka 

harga sapi farm gate di Sumatera Utara hanya                  

Rp. 32.000,-/kg (tiga puluh dua ribu rupiah per 

kilogram); ----------------------------------------------------  

9.4.18. Bahwa fakta menunjukkan harga sapi lokal untuk 

keperluan daging di JABODETABEK lebih tinggi dari 

sapi impor sehingga hal ini diduga merupakan 

hambatan pasar bagi pelaku usaha lokal memasok 

sapi ke wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan 

dominannya peran feedloter dalam pasar sapi di 

pasar bersangkutan perkara a quo. Hal ini 

menciptakan ketergantungan pasar terhadap 

feedloter  yang dapat menyediakan sapi bukan 

hanya sapi impor tapi juga sapi lokal; ------------------  

9.4.19. Bahwa fakta menunjukkan perilaku-perilaku 

tersebut di atas dilakukan secara bersama-sama 

melalui asosiasi dalam pembahasan yang antara lain 

menyangkut masalah harga. Hal ini menunjukkan 
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dominannya peran pelaku usaha feedloter dalam 

pasar sapi di wilayah pemasaran daging sapi 

JABODETABEK; --------------------------------------------  

9.4.20. Bahwa perilaku harga yang berlebihan (excessive) 

oleh para feedloter diduga semenjak tahun 2012 dan 

dilakukan secara bersama-sama dan terus terjadi 

hingga Agustus 2015. -------------------------------------  

9.5. Tentang Analisa Dugaan Pelanggaran -------------------------------  

9.5.1. Bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 menyebutkan ”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”; ----------------------------------------  

9.5.2. Bahwa dugaan terjadinya pelanggaran Pasal 11 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pada 

pokoknya adalah berkaitan dengan perjanjian 

pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk 

mempengaruhi harga dengan mengatur produksi 

dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa 

yaitu sebagaimana fakta berikut: ------------------------  

(1) Bahwa para feedloter yang disebutkan dalam 

unsur pelaku di atas merupakan pelaku usaha 

yang merupakan pesaing di antara satu dan 

lainnya; -----------------------------------------------  

(2) Bahwa melalui pertemuan-pertemuan di 

asosiasi, pelaku usaha-pelaku usaha tersebut 

melakukan pembicaraan terkait dengan harga 

jual sapi; ----------------------------------------------  

(3) Bahwa perilaku pelaku usaha menahan 

pasokan untuk mengatur agar pasokan sapi 

tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 

pemasaran yang berdampak pada harga yang 
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mencapai puncaknya pada tahun 2013 dan 

Juli – Agustus 2015;--------------------------------  

(4) Bahwa pembicaraan mengenai harga melalui 

asosiasi dan kemudian perilaku harga di pasar 

yang cenderung sama serta adanya kesamaan 

perilaku mengatur pasokan sapi dengan 

alasan yang sama untuk menjaga 

keberlangsungan pasokan merupakan bentuk 

tindakan saling penyesuaian pemasaran 

sehingga mempengaruhi harga yang telah 

dibahas melalui asosiasi; --------------------------  

(5) Bahwa tindakan saling menyesuaikan tersebut 

dan pembahasan harga melalui asosiasi 

merupakan perilaku yang saling mengikatkan 

diri satu sama lain yang merupakan bentuk 

perjanjian. --------------------------------------------  

9.5.3. Bahwa dugaan terjadinya pelanggaran Pasal 19 

huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang 

pada pokoknya berkaitan dengan perilaku pelaku 

usaha baik sendiri maupun bersama-sama 

melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri 

maupun bersama pelaku usaha lain membatasi 

peredaran dan atau penjualan pada pasar 

bersangkutan yaitu: ---------------------------------------  

(1) Bahwa tahun 2013 dan pada Juli – Agustus 

2015, pelaku usaha secara sendiri dan atau 

bersama-sama melakukan tindakan mengatur 

pasokan sapi dengan cara membatasi 

penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk 

menjaga keberlangsungan persediaan; ----------  

(2) Bahwa tindakan tersebut telah mengakibatkan 

peningkatan harga sapi yang berdampak pada 

peningkatan harga daging sapi. ------------------  

10. Menimbang bahwa pada tanggal 22 September 2015, Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan 

Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang 
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dihadiri oleh Investigator dan seluruh Terlapor (vide bukti A78-A113, 

dan vide bukti B2); ----------------------------------------------------------------  

11. Menimbang bahwa dalam tanggapannya,para Terlapor menyatakan 

menolak dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator (vide 

bukti T1.2, T2.1, T3.1, T4.2, T5.2, T6.2, T7.2, T8.2, T9.1, T10.1, T11.2, 

T12.3, T13.3, T15.2, T16.2, T17.3, T18.1, T19.4, T20.1, T21.1, T22.2, 

T23.2, T24.2, T25.1, T26.2, T27.1, T28.2, T29.2, T30.2, T31.2, T32.1) ---  

12. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, 

Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan 

yang disampaikan kepada Rapat Komisi (vide bukti A38); ------------------  

13. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya 

Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 32/KPPU/Pen/X/2015 

tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 

10/KPPU-I/2015 (vide bukti A114); --------------------------------------------  

14. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi 

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 47/KPPU/Kep.3/X/2015 

tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai 

Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-

I/2015 (vide bukti A116); ---------------------------------------------------------  

15. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-

I/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 

32/KMK/Kep/X/2015 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan 

Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 

60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 6 November 2015 

sampai dengan tanggal 2 Februari 2016 (vide bukti A118); ----------------  

16. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan 

Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, 

Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu 

Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi 

kepada para Terlapor (vide bukti A119 sampai dengan A321); -------------  

17. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan 

sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------  

17.1. Kepala RPH Jonggol Bogor sebagai Saksi pada tanggal 6 

November 2015 (vide bukti B3); ---------------------------------------  
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17.2. Kepala RPH Terpadu Bubulak sebagai Saksi pada tanggal 12 

November 2015 (vide bukti B4); ---------------------------------------  

17.3. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian 

Pertanian sebagai Saksi pada tanggal 23 November 2015 (vide 

bukti B5); -----------------------------------------------------------------  

17.4. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan 

sebagai Saksi pada tanggal 23 November 2015 (vide bukti B6); -  

17.5. Sdr. Adi Warsito sebagai Saksi pada tanggal 24 November 2015 

(vide bukti B7); -----------------------------------------------------------  

17.6. Kepala RPH Petir sebagai Saksi pada tanggal 25 November 

2015 (vide bukti B8); ----------------------------------------------------  

17.7. RPH Semanan sebagai Saksi pada tanggal 25 November 2015 

(vide bukti B9); -----------------------------------------------------------  

17.8. Sdr. Ahmad Ibnu Attoilah sebagai Saksi pada tanggal 26 

November 2015 (vide bukti B10); -------------------------------------  

17.9. Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian 

Pertaniansebagai Saksi pada tanggal 14 Desember 2015 (vide 

bukti B11); ----------------------------------------------------------------  

17.10. Sdr. Dr. Ir. Rochadi Tawaf, M.S. sebagai Ahli pada tanggal 19 

Januari 2016 (vide bukti B21); ----------------------------------------  

17.11. Sdr. Prahasto W. Pamungkas, S.H., LL.M., MCIArb., FCIL. 

sebagai Ahli pada tanggal 20 Januari 2016 (vide bukti B22); ----  

17.12. Sdr. Tampan Sujarwadi sebagai Saksi pada tanggal 1 Februari 

2016 (vide bukti B23); --------------------------------------------------  

17.13. Sdr. Arief Bustaman, S.E., MIB., M.Ec. (adv) sebagai Ahli 

Ekonomipada tanggal 2 Februari 2016 (vide bukti B24); ---------  

17.14. PT Andini Persada Sejahtera sebagai Terlapor II pada tanggal 3 

Februari 2016 (vide bukti B25); ---------------------------------------  

17.15. PT Agro Giri Perkasa sebagai Terlapor III pada tanggal 9 

Februari 2016 (vide bukti B26); ---------------------------------------  

17.16. PT Agrisatwa Jaya Kencana sebagai Terlapor IV pada tanggal 10 

Februari 2016 (vide bukti B27); ---------------------------------------  

17.17. PT Legok Makmur Lestari sebagai Terlapor XIII pada tanggal 10 

Februari 2016 (vide bukti B28); ---------------------------------------  
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17.18. PT Bina Mentari Tunggal sebagai Terlapor VII pada tanggal 11 

Februari 2016 (vide bukti B29); ---------------------------------------  

17.19. PT Citra Agro Buana Semesta sebagai Terlapor VIII pada 

tanggal 11 Februari 2016 (vide bukti B30); -------------------------  

17.20. PT Austasia Stockfeed sebagai Terlapor VI pada tanggal 12 

Februari 2016 (vide bukti B31); ---------------------------------------  

17.21. PT Santosa Agrindo sebagai Terlapor XVII pada tanggal 12 

Februari 2016 (vide bukti B32); ---------------------------------------  

17.22. PT Andini Karya Makmur sebagai Terlapor I pada tanggal 15 

Februari 2016 (vide bukti B33); ---------------------------------------  

17.23. PT Kadila Lestari Jaya sebagai Terlapor XXIX pada tanggal 15 

Februari 2016 (vide bukti B34); ---------------------------------------  

17.24. PT Andini Agro Loka sebagai Terlapor V pada tanggal 17 

Februari 2016 (vide bukti B36); ---------------------------------------  

17.25. PT Kariyana Gita Utama sebagai Terlapor XXII pada tanggal 17 

Februari 2016 (vide bukti B37); ---------------------------------------  

17.26. CV Mitra Agro Sangkuriang sebagai Terlapor XXX pada tanggal 

18 Februari 2016 (vide bukti B38); -----------------------------------  

17.27. CV Mitra Agro Sampurna sebagai Terlapor XXXI pada tanggal 

18 Februari 2016 (vide bukti B39); -----------------------------------  

17.28. PT Tanjung Unggul Mandiri sebagai Terlapor XX pada tanggal 

19 Februari 2016 (vide bukti B40); -----------------------------------  

17.29. PT Brahman Perkasa Sentosa sebagai Terlapor XXVII pada 

tanggal 19 Februari 2016 (vide bukti B41); -------------------------  

17.30. PT Great Giant Livestock sebagai Terlapor XI pada tanggal 22 

Februari 2016 (vide bukti B42); ---------------------------------------  

17.31. PT Nusantara Tropical Farm sebagai Terlapor XXIV pada 

tanggal 22 Februari 2016 (vide bukti B43); -------------------------  

17.32. PT Fortuna Megah Perkasa sebagai Terlapor X pada tanggal 23 

Februari 2016 (vide bukti B44); ---------------------------------------  

17.33. PT Pasir Tengah sebagai Terlapor XV pada tanggal 24 Februari 

2016 (vide bukti B45); --------------------------------------------------  

17.34. PT Widodo Makmur Perkasa sebagai Terlapor XXI pada tanggal 

24 Februari 2016 (vide bukti B46); -----------------------------------  

17.35. PT Lembu Jantan Perkasa sebagai Terlapor XII pada tanggal 25 

Februari 2016 (vide bukti B47); ---------------------------------------  
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17.36. PT Rumpinary Agro Industry sebagai Terlapor XVI pada tanggal 

26 Februari 2016 (vide bukti B49); -----------------------------------  

17.37. PT Septia Anugerah sebagai Terlapor XIX pada tanggal 26 

Februari 2016 (videbukti B50); ----------------------------------------  

17.38. PT Sukses Ganda Lestari sebagai Terlapor XXIII pada tanggal 

29 Februari 2016 (vide bukti B51); -----------------------------------  

17.39. PT Karya Anugerah Rumpin sebagai Terlapor XXV pada tanggal 

29 Februari 2016 (vide bukti B52); -----------------------------------  

17.40. PT Sumber Cipta Kencana sebagai Terlapor XXVI pada tanggal 

29 Februari 2016 (vide bukti B53); -----------------------------------  

17.41. PT Catur Mitra Taruma sebagai Terlapor XXVIII pada tanggal 1 

Maret 2016 (vide bukti B54); ------------------------------------------  

17.42. PT Karunia Alam Sentosa Abadi sebagai Terlapor XXXII pada 

tanggal 1 Maret 2016 (vide bukti B55); ------------------------------  

17.43. PT Sadajiwa Niaga Indonesia sebagai Terlapor XVIII pada 

tanggal 1 Maret 2016 (vide bukti B56); ------------------------------  

17.44. PT Elders Indonesia sebagai Terlapor IX pada tanggal 2 Maret 

2016 (vide bukti B57); --------------------------------------------------  

17.45. Sdr. Kurnia Toha sebagai Ahli Hukum Persaingan Usaha pada 

tanggal 2 Maret 2016 (vide bukti B59); ------------------------------  

17.46. Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang terdiri dari surat dan/atau 

dokumen yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun 

pihak Terlapor pada tanggal 4 Maret 2016 (vide bukti B60); -----  

17.47. Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan pada tanggal 10 

Maret 2016 (vide bukti B61); ------------------------------------------  

18. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti I.6):  -------  

18.1. Tentang Tata Niaga Komoditasi Daging Sapi di Indonesia --------  

18.1.1. Bahwa kebutuhan daging sapi di Indonesia dipasok 

dari pasar domestik dalam bentuk sapi lokal dan 

pasar internasional dalam bentuk sapi bakalan 

impor, sapi siap potong dan daging impor; ------------  

18.1.2. Bahwa rantai pasok daging sapi di Indonesia secara 

umum sebagai berikut:------ ------------------------------  
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18.1.3. Bahwa importir di Indonesia mendapatkan pasokan 

sapi impor (sapi bakalan maupun sapi siap potong) 

yang secara keseluruhan eksportirnya berasal dari 

Negara Australia; -------------------------------------------  

18.1.4. Bahwa eksportir sapi dari Australia antara lain 

adalah: International Livestock Exportir, Austrex, 

Halleen, Frontier International, Wellard, Elders. Hal 

ini berkesesuaian dengan keterangan dari Terlapor 

PT Septia Anugerah, PT Sukses Ganda Lestari,             

PT Sumber Cipta Kencana, PT Catur Mitra Taruma, 

PT Karunia Alam Sentosa Abadi, dan PT Austasia 

Stockfeed; ----------------------------------------------------  

16 Pertanyaan 

Majelis 
Komisi 

Berapa jumlah eksportir di Australia 

yang berhubungan dengan Saudara? 

Jawaban Kami hanya 3 supplier, namun yang 

aktif hampir 90% hanya satu supplier 

yaitu ILE (International Livestock 

Exporters), sedangkan yang lain ada 

Austrex dan Hallen, dibawah 10%. 

(BAP PT Septia Anugerah) 

34 Pertanyaan 

Investigator 

Sumber 3 supplier di atas, ILE, Frontier 

Internasional, dan Austrex yang kita 

ketahui juga mensuplai Terlapor lain, 
artinya sumbernya sama? 

Jawaban Ya. 

(BAP PT Sukses Ganda Lestari) 

30 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Siapa supplier Australia saudara? 

Jawaban Wellard. 

(BAP PT Sumber Cipta Kencana) 

137 Pertanyaan 

Investigator 

Eksportir Bapak dari Australia siapa 

saja? 

Jawaban ILE, Hallen, Austrex. 
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(BAP PT Catur Mitra Taruma) 

22 Pertanyaan 

Investigator 

Siapa eksportir dari Australia yang 

bermitra dengan KASA? 

Jawaban ILE. 

(BAP Karunia Alam Sentosa Abadi) 

 

176 Pertanyaan 

Majelis 
Komisi 

Sebutkan eksportir Australia untuk PT 

Santosa Agrindo? 

Jawaban Supplier Australia kita adalah Wellard, 

Austrex, Frontier, dan Elders. 

 (BAP PT Austasia Stockfeed) 

18.1.5. Bahwa importir sapi di Indonesia pada umumnya 

langsung melakukan transaksi pembelian sapi 

dengan eksportir tanpa perantara setelah 

mendapatkan Surat Persetujuan Impor dari 

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia cq. 

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; --------  

18.1.6. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan Terlapor PT Septia Anugerah; --------------  

18 Pertanyaan 

Investigator 

Mekanisme pengajuan permohonan 

untuk mendapatkan sapi dari Australia, 

apakah setelah mendapat persetujuan 
(SPI) langsung disampaikan ke supplier 

atau menunggu menurut perhitungan 

PT SA? 

Jawaban Menunggu izin dulu. 

(BAP PT Septia Anugerah) 

18.1.7. Bahwa kesepakatan jual beli baru dapat tercapai 

jika eksportir telah menerima informasi persetujuan 

impor dari Importir secara resmi;------------------------  

18.1.8. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan 

Terlapor PT Austasia Stockfeed dan PT Septia 

Anugerah; ----------------------------------------------------  

95 Pertanyaan 

Investigator 

Mekanisme bisnis dan impor saudara 

apakah berupa kontrak jangka panjang 

atau sekali pembelian? 

Jawaban Negosiasi dengan supplier dari awal 

based on kuota karena kami tidak mau 

dipermalukan supplier-supplier asing 

dimana tidak memiliki kuota tetapi 

menawar. Kami harus punya bukti hasil 
kuota yang didapat terlebih dahulu 

sebagai acuan untuk negosiasi dengan 
supplier. 

(BAP PT Austasia Stockfeed) 

Pertanyaan 

Investigator 

Setelah izin keluar? 

Jawaban Supplier menunggu kami, setelah kami 

mendapat izin berapa kami sampaikan ke 



 

 
-25 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

supplier, baru kemudian kami melakukan 
negosiasi dengan supplier. 

Pertanyaan 
Investigator 

Apakah ketika mendapat izin, langsung 
disampaikan ke supplier atau menunggu 

waktu menurut perhitungan saudara 

mengingat ada waktu 3 bulan dari izin yang 

akan dikeluarkan oleh Pemerintah? 

Jawaban Normalnya tidak hanya 1 supplier, kami harus 

bagi-bagi. Untuk triwulan kami harus lakukan 
rolling. Tidak mungkin kami hanya melakukan 

satu kali impor, karena akan mempengaruhi 
stock flow kami. Kami sampaikan ke semua 

supplier bahwa kami hanya mendapat SPI 

sekian, baru kemudian mereka menginfokan 

ada tidaknya atau kapal yang kosong untuk 

sekian ekor kepada kami. 

(BAP PT. Septia Anugerah) 

18.1.9. Bahwa fakta Australia sebagai pemasok tunggal sapi 

impor terjadi karena Australia adalah salah satu 

negara yang telah bebas dari penyakit mulut dan 

kuku untuk hewan ternak sapinya. Selain itu faktor 

geografis Australia yang relatif lebih dekat dengan 

Indonesia dibandingkan negara yang bebas penyakit 

mulut dan kuku merupakan salah satu faktor 

Australia sebagai satu satunya negara pemasok sapi 

ke Indonesia; ------------------------------------------------  

18.1.10. Bahwa feedloter selain memperoleh pasokan sapi 

dari pasar internasional juga menerima pasokan 

sapi lokal baik secara langsung mencari sendiri ke 

Peternak atau Pasar Ternak, maupun menerima 

pasokan melalui agennya (pedagang perantara);------  

18.1.11. Bahwa pada umumnya feedloter mendapatkan 

pasokan sapi lokal berasal dari daerah Jawa Timur, 

Jawa Tengah, dan Lampung; -----------------------------  

18.1.12. Bahwa kuota importasi Sapi Siap Potong yang 

diberikan oleh Pemerintah Indonesia sifatnya hanya 

opsional ketika pasokan sapi mengalami penurunan 

dan harga daging sapi mengalami peningkatan 

drastis; -------------------------------------------------------  

18.1.13. Bahwa Importasi Sapi Siap Potong dilakukan oleh 

Pemerintah Indonesia pada tahun 2014 sebagai 

insentif bagi feedloter yang bersedia menurunkan 

harga jual sapi impor pada saat harga daging sapi 
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mengalami kenaikan drastis pada pertengahan 

tahun 2013; -------------------------------------------------  

18.1.14. Bahwa untuk importasi daging sapi dilakukan oleh 

perusahaan yang memiliki ijin sebagai importir 

daging bukan oleh feedloter; ------------------------------  

18.1.15. Bahwa importasi daging sapi ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan segmen pasar khusus 

diantaranya adalah Hotel, Restoran, dan Katering; --  

18.1.16. Bahwa konsumen sapi dari feedloter adalah Rumah 

Potong Hewan (selanjutnya disebut “RPH”) dan orang 

perorangan (di beberapa tempat biasa disebut jagal). 

Pada umumnya, RPH yang bertindak sebagai 

konsumen sapi adalah RPH swasta; --------------------  

18.1.17. Bahwa untuk orang perorangan dapat memotongkan 

sapinya ke RPH milik Pemerintah dan RPH Milik 

Swasta; -------------------------------------------------------  

18.1.18. Bahwa sejak tahun 2011, RPH yang memotong sapi 

ex-impor wajib memperoleh sertifikasi penerapan 

animal welfare; ---------------------------------------------  

18.1.19. Masing-masing feedloter wajib mendaftarkan RPH 

sebagai rantai pasokan (supply chain) untuk sapi 

impor yang akan di potong meskipun RPH tersebut 

telah memperoleh sertifikat animal welfare dari 

feedloter yang lain; -----------------------------------------  

18.1.20. Bahwa RPH maupun orang perorangan selain dapat 

memperoleh pasokan dari sapi ex-impor, dapat juga 

memperoleh pasokan secara langsung sapi lokal 

tanpa melalui feedloter; -----------------------------------  

18.1.21. Bahwa RPH dan orang perorangan menjual kembali 

sapi yang dipotongnya kepada pelanggannya 

(pedagang daging di pasar dan/atau pedagang 

makanan berbahan baku daging) dalam bentuk 

karkas dan/atau daging sapi; ----------------------------  

18.1.22. Bahwa pedagang daging merupakan rantai distribusi 

terakhir sebelum daging sampai ke tangan 

konsumen akhir yang pada umumnya masyarakat. -  
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18.2. Tentang Kebijakan Kuota Importasi Sapi Bakalan -----------------  

18.2.1. Bahwa sebelum tahun 2010, Pemerintah Republik 

Indonesia tidak melakukan pembatasan importasi 

sapi; ----------------------------------------------------------  

18.2.2. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Terlapor PT Austasia Stockfeed dan 

PT. Andini Karya Makmur;--------------------------------  

133 Pertanyaan 

Investigator 

Apakah pernah tidak diberlakukan 

kuota? 

Jawaban Iya pernah sebelum tahun 2010 

bebas namun tetap mengajukan 

hanya saja tidak dibatasi pada saat 
itu. Jika impor dibiarkan saja bebas, 
maka feedloter juga tidak mungkin 

mampu mengimpor sebanyak-
banyaknya misal 1 feedloter impor 

20.000 ekor saja maka akan terjadi 

over supply yang kemudian 
menyebabkan harga 

turun........................................... 

          (vide BAP PT Austasia Stockfeed) 

 

50 Pertanyaan 

Investigator 

Bisnis sapi yang dilakukan oleh 

perusahaan saudara, AKM pada 

tahun 2007 dan KLJ tahun 2014. 

Sepengetahuan saudara, sampai 
tahun kapan diberlakukan 

pembebasan kuota impor? (impor 

bebas tanpa kuota)? 

Jawaban Tahun 2009 

         (vide BAP PT Andini Karya Makmur) 

18.2.3. Bahwa pembatasan importasi sapi dilatarbelakangi 

sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan (selanjutnya disebut “UU Nomor 18/2009”) 

pada tanggal 4 Juni 2009 sebagaimana tertuang 

dalam Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 18/2009 

pemasukan hewan atau ternak dan produk hewan 

dari luar negeri dilakukan apabila produksi dalam 

negeri belum mencukupi. Impor dilakukan hanya 

untuk mengisi kekurangan kebutuhan; ----------------  

18.2.4. Bahwa pada bulan Januari 2010, penerbitan SPP 

dihentikan untuk sementara waktu sampai SPP yang 

telah diterbitkan pada tahun 2009 telah 

direalisasikan 100% (seratus persen). Sedangkan 
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untuk memenuhi kebutuhan Kredit Usaha 

Pembibitan Sapi (KUPS) SPP tetap akan diterbitkan;  

18.2.5. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2010, diterbitkan 

Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor:19/Permentan/OT.140/2/2010 tentang 

Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 

2014. Dalam peraturan ini, Pemerintah 

mencanangkan program swasembada daging sapi 

yang akan dicapai pada tahun 2014; -------------------  

18.2.6. Bahwa berdasarkan analisa Kementerian Pertanian 

yang didasarkan pada potensi sapi potong dalam 

negeri, maka kebutuhan impor bakalan sapi potong 

diputuskan pada tahun 2010 sebanyak 452.000 

ekor (empat ratus lima puluh dua ribu ekor); ---------  

18.2.7. Bahwa realisasi impor bakalan sapi sampai dengan 

bulan September 2010 sebanyak 405.690 ekor 

(empat ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh 

ekor). Jumlah impor yang belum direalisasikan oleh 

22 (dua puluh dua) perusahaan berdasarkan SPP 

yang telah diterbitkan sebanyak 46.721 ekor (empat 

puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu ekor); -  

18.2.8. Bahwa Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian 

Pertanian menetapkan rencana alokasi ternak sapi 

yang diimpor untuk tahun 2011 sebanyak 500.000 

ekor/tahun (lima ratus ribu ekor per tahun) dan 

impor daging beku sebanyak 50.000 ton/tahun (lima 

puluh ribu ton per tahun); --------------------------------  

18.2.9. Bahwa Kementerian Pertanian menerbitkan 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 

50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang 

Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, 

Daging, Jeroan dan/atau Olahannya Ke Dalam 

Wilayah Negara Republik Indonesia dan Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 

52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang 
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Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan 

Pengeluaran Ternak Ke Dalam Dan Keluar Wilayah 

Negara Republik Indonesia tanggal 7 September 

2011; ---------------------------------------------------------  

18.2.10. Bahwa alokasi nasional untuk hewan dan produk 

hewan segar yang dapat diimpor ditetapkan setiap 

tahun berdasarkan hasil rapat koordinasi pada 

tingkat Menteri dengan mempertimbangkan 

produksi dan kebutuhan konsumsi di dalam negeri. 

Pemasukan bakalan dilakukan antara lain untuk 

memenuhi kebutuhan ternak potong dalam negeri 

dan kebutuhan khusus. Pemasukan bakalan dapat 

dilakukan setelah pelaku usaha memperoleh izin 

pemasukan dari Menteri Perdagangan berdasarkan 

Rekomendasi Persetujuan Pemasukan (selanjutnya 

disebut “RPP”) dari Menteri Pertanian; -----------------  

18.2.11. Bahwa RPP antara lain memuat ketentuan tentang 

negara asal, jumlah dan klasifikasi bakalan serta 

masa berlaku RPP. Periode RPP adalah triwulanan; -  

18.2.12. Bahwa Kementerian Perdagangan menerbitkan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 24 Tahun 

2011 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan 

Dan Produk Hewan tanggal 7 September 2011. 

Penetapan alokasi impor hewan dan produk hewan 

berdasarkan pertimbangan: ------------------------------  

a. Kapasitas instalasi karantina hewan sementara,- 

b. Loading capacity maximal, dan---------------------- 

c. Nilai past performance.-------------------------------- 

Penerbitan persetujuan impor untuk hewan 

dan/atau produk hewan dilakukan 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun yaitu: periode semester 

pertama berlaku dari tanggal 1 Januari sampai 

dengan 30 Juni dan periode semester kedua yang 

berlaku dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 

Desember; ---------------------------------------------------  
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18.2.13. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2011, Pemerintah 

Australia menghentikan sementara ekspor sapi ke 

Indonesia yang disebabkan adanya protes atas 

perlakuan pemotongan sapi di beberapa RPH di 

Indonesia; ----------------------------------------------------  

18.2.14. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Keterangan 

Terlapor PT Sukses Ganda Lestari; ----------------------  

11 Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Ceritakan impor dari tahun 2010 

berapa? 

Jawaban ..........................................................

..................... 

Di 2011, ada peristiwa di banned dari 
Australia masalah animal 

welfare............................................ 

18.2.15. Bahwa pada bulan Juli 2011, Kementerian Pertanian 

membuka kembali pemasukan sapi bakalan untuk 

periode Juli – September 2011. Pemasukan sapi 

bakalan ini dimaksudkan untuk menambah 

kekurangan produksi dalam negeri yang 

berdasarkan hasil penghitungan cepat dari kegiatan 

sensus ternak tahun 2011 di peroleh data sementara 

jumlah populasi sapi potong sebanyak 14,4 juta 

ekor; ----------------------------------------------------------  

18.2.16. Bahwa berdasarkan sensus Ternak Sapi Potong yang 

dilakukan oleh BPS, jumlah Sapi Perah dan Kerbau 

mencapai 16,726 juta lebih; ------------------------------  

18.2.17. Bahwa dari jumlah tersebut, untuk tahun 2012 

tersedia ternak siap potong yang terdiri dari ternak 

jantan dewasa dan betina afkir mencapai 3,048 juta 

ekor atau setara dengan 499 ribu ton daging; ---------  

18.2.18. Bahwa Pemerintah mempertimbangkan kendala dan 

kondisi penyebaran ternak potong dengan cara 

melakukan koreksi terhadap ternak siap potong 

yang tidak dapat terdistribusi dan dipotong untuk 

penyediaan daging. Besarnya angka koreksi untuk 

ternak siap potong pada tahun 2012 adalah 20% 

(dua puluh persen) dari jumlah tersedia ternak siap 

potong. Dengan demikian ketersediaan ternak 

potong untuk penyediaan daging adalah sebesar 
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2,438 juta ekor atau setara dengan 399.100 ton 

daging; -------------------------------------------------------  

18.2.19. Bahwa berdasarkan perhitungkan populasi ternak 

potong (sapi potong, kerbau dan sapi perah), 

Kementerian Pertanian memutuskan alokasi 

nasional impor daging sapi tahun 2012 sapi bakalan 

283.000 ekor dan daging sapi 34.000 ton untuk 

keperluan pemenuhan daging pada tahun 2012; -----  

18.2.20. Bahwa kriteria untuk menentukan alokasi sapi 

impor bagi masing-masing pelaku usaha yang 

disepakati Pemerintah (Kementerian Pertanian) dan 

Asosiasi Produsen Daging & Feedlot Indonesia 

(selanjutnya disebut “APFINDO”) tanggal 3 Februari 

2012 sebagai berikut: --------------------------------------  

a. Kriteria umum: kinerja realisasi (20%), usaha 

pembibitan (25%), serapan ternak lokal (20%), 

rumah potong hewan (20%), usaha kemitraan 

(15%) ---------------------------------------------------- 

b. Untuk perusahaan baru alokasi maksimal 5% 

dari total besaran nasional.-------------------------- 

18.2.21. Bahwa dalam rapat di Kementerian Perdagangan 

tanggal 12 April 2012, APFINDO bersedia memasok 

daging prosot segar (boneless) untuk anggota 

Asosiasi Industri Pengolahan Daging 

Indonesia/National Meat Processors Association-

Indonesia atau disebut NAMPA sebanyak 1.400 

(seribu empat ratus) ton dengan harga Rp 68.000,-

/kg (enam puluh delapan ribu rupiah per kilogram) 

sampai dengan bulan Juni 2012; ------------------------  

18.2.22. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012, Pemerintah 

menyadari perlunya menstabilkan harga daging sapi 

di pasar dan meminta Kementerian Pertanian 

didukung Kementerian terkait dapat menjamin 

pengadaan sapi lokal dari sentra produksi ke 

konsumen dan pengawalan pengadaan daging sapi 

dari bakalan sapi ex-impor untuk penggemukan 
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dalam rangka menjamin pasokan konsumsi 

masyarakat langsung dan Hotel, Restoran, Katering;- 

18.2.23. Bahwa Pemerintah mengetahui secara Y-o-Y, harga 

daging pada bulan November 2012 naik 23,83% (dua 

puluh tiga koma delapan puluh tiga persen) lebih 

tinggi dari November 2011 dibandingkan November 

2011 yang hanya naik 5,94% (lima koma sembilan 

puluh empat persen) dari November 2010 atau 

dibandingkan November 2010 yang hanya naik 

7,35% (tujuh koma tiga puluh lima persen) 

dibandingkan November 2009; ---------------------------  

18.2.24. Bahwa alokasi impor sapi dan daging sapi tahun 

2013 yang ditetapkan dalam Rapat Koordinasi 

Terbatas Kementerian Perekonomian tanggal 28 

November 2012 adalah sebesar 80.000 ton (delapan 

puluh ribu) yang terdiri dari 60% (enam puluh 

persen) sapi hidup dan 40% (empat puluh persen) 

daging sapi impor; ------------------------------------------  

18.2.25. Bahwa pada bulan Juli 2013 menjelang Lebaran, 

pada saat harga jual sapi mencapai Rp 38.000,-/kg 

(tiga puluh delapan ribu rupiah per kilogram) 

Kementerian Perdagangan meminta kepada feedloter 

untuk menurunkan harga; -------------------------------  

18.2.26. Bahwafeedloter pada akhirnya mengikuti permintaan 

dari Kementerian Perdagangan dengan menjual sapi 

hidup dengan kisaran Rp 33.000,-/kg (tiga puluh 

tiga ribu rupiah per kilogram). Dengan harga 

tersebut, feedloter masih memperoleh keuntungan; -  

18.2.27. Bahwa pada bulan Agustus 2013, Kementerian 

Perdagangan menerbitkan Peraturan Nomor: 46/M-

DAG/PER/8/2013 tanggal 30 Agustus 2013. Sejak 

saat itu, rekomendasi dari Kementerian Pertanian 

hanya untuk rekomendasi teknis dan tidak 

menyangkut jumlah sapi yang akan diimpor; ---------  

18.2.28. Bahwa dalam mendapatkan ijin impor berdasarkan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46/M-
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DAG/PER/8/2013, Feedloter harus mendapatkan 

rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian 

Pertanian (vide bukti B6); ---------------------------------  

18.2.29. Bahwa ijin impor baru didapat, Jika Feedloter telah 

mendapatkan Surat Persetujuan Impor yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Perdagangan Luar 

Negeri Kementerian Perdagangan(vide bukti B6;  -----  

18.2.30. Bahwa pengajuan ijin impor dimohonkan oleh 

Feedloter secara online melalui website Kementerian 

Perdagangan, selanjutnya Kementerian Perdagangan 

melakukan proses validasi dan mengajukannya ke 

Unit Pelayanan Terpadu (UPTP) (vide bukti B6); ------  

18.2.31. Bahwa surat persetujuan impor pada tahun 2014 

dan tahun 2015 berlaku selama 3 bulan (Kuartal). 

Sedangkan untuk tahun 2013, surat persetujuan 

impor berlaku selama 6 bulan (Semester) (vide bukti 

B6); -----------------------------------------------------------  

18.2.32. Bahwa dalam melakukan importasi, Feedloter 

diberikan kebebasan memilih frekuensi dan waktu 

melakukan pembelian asalkan tidak melebihi kuota 

yang diberikan dan tidak melebihi waktu yang telah 

dibatasi oleh surat persetujuan impor (vide bukti 

B6); -----------------------------------------------------------  

18.2.33. Bahwa tabel berikut merupakan data total 

persetujuan impor yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Perdagangan dan data realisasi impor 

(vide bukti B6):----------------------------------------------  

Tahun 
Persetujuan 

Impor 
Realisasi 

Impor 
Persentase 
Realisasi 

2013 356.997 335.234 94.04% 

2014 686.390 575.715 83.09% 

2015 600.596 434.645 72.37% 

catatan: 2015 data sampai 22 November 2015 

18.2.34. Bahwa untuk tahun 2015, total persetujuan impor 

dibagi menjadi 4 kuartal. Berikut merupakan data 

persetujuan impor dan realisasinya yang dibagi 

berdasarkan per kuartal (vide bukti B6): ---------------  
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Kuartal/Triwulan Persetujuan Impor Realisasi 

Triwulan I 100.000 99.616 

Triwulan II 250.012 227.374 

Triwulan III 50.584 32.838 

Triwulan IV 200.000 74.817 

18.2.35. Bahwa data realisasi merupakan data real dari 

feedloter yang wajib disampaikan secara online 

kepada Kementerian Perdagangan setiap bulan (vide 

bukti B6); ----------------------------------------------------  

18.2.36. Bahwa pada saat penurunan kuota pada triwulan III 

tahun 2015, Kementerian Perdagangan hanya 

menetapkan jumlah kuota importasi, sedangkan 

besaran kuota impor masing masing feedloter 

diserahkan kepada APFINDO; ----------------------------  

18.2.37. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Saksi Muhammad Yani, S.H. yang 

merupakan Kepala Sub Direktorat Pertanian, 

Kehutanan, Kelautan, Holtikultura, dan Perikanan 

Kementerian Perdagangan: -------------------------------  

Pertanyaan 

Investigator 

Terkait kuota sapi yang disetujui hanya 

50.000 ekor saja, lalu bagaimana cara 

membagi ke para pemohon kuota sapi 

tersebut? 

Jawaban 

 

 

adanya kuota sapi yang hanya 50.000 

ekor tersebut sudah disampaikan dan 

dipublish di berbagai media massa. Dan 

pada akhirnya mereka menyesuaikan 

kuota tersebut.......... 

Pertanyaan 

Investigator 

bagaimana cara pembagiannya? 

Apakah diserahkan ke Assosiasi atau 

ada screening atau seleksi dari pihak 

Saudara?  

Jawaban 

 

kami informasikan ke importir, mereka 

membagi sendiri. Saya tidak pernah 

ikut rapat dan tidak tahu pembagian  

tersebut. 

 

18.3. Tentang Ketidaknormalan Harga Sapi Bakalan Periode 2013-

2015 -----------------------------------------------------------------------  

18.3.1. Bahwa harga sapi pada bulan-bulan Oktober – Maret 

di Australia sangat tinggi, sedangkan bulan April-

September harga lebih rendah. Hal ini sesuai dengan 

BAP PT Karunia Alam Sentosa; --------------------------  
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39 Pertanyaan 
Investigator 

Perbedaan harga input ketika 
mendatangkan sapi di bulan Maret dan 

April masing-masing diharga berapa dan 

bulan berapa? 

Jawaban Nanti saya sampaikan datanya. Supply 

dari Australia tergantung dengan 

musim. Kalau musim basah maka 

kesempatan bagi petani untuk 
menyimpan sapinya pada kondisi seperti 

itu. Artinya shorthed. Bulan Oktober, 

November, Desember, Januari sampai 

Maret merupakan bulan dimana harga 

sapi sangat tinggi, kesempatan bagi 
petani untuk menyimpan sapi. Bergeser 

di Q2 bulan Mei-September harga lebih 

rendah daripada Q1, sehingga kondisi 

ini menyebabkan harga beda 

 

18.3.2. Bahwa harga jual indikatif per kilogram sapi hidup 

(farm gate) tahun 2009 berdasarkan acuan salah 

satu pelaku usaha feedloter sebagai berikut: ----------  

 
 

18.3.3. Bahwa harga indikatif per kilogram sapi hidup (farm 

gate) tahun 2010 berdasarkan acuan salah satu 

pelaku usaha feedloter adalah sebagai berikut: -------  

 

 
 

18.3.4. Bahwa harga indikatif per kilogram sapi hidup (farm 

gate) tahun 2011 berdasarkan acuan 2 (dua) pelaku 

usaha feedloter adalah sebagai berikut; ----------------  

 
 

18.3.5. Bahwa harga indikatif per kilogram sapi hidup (farm 

gate) tahun 2012 berdasarkan acuan 11 (sebelas) 

pelaku usaha feedloter; ------------------------------------  

Tahun Feedlot Jan' Feb' Maret April Mei Juni Juli Agust' Sept' Okt' Nov' Des'

Sumatera 20.477 20.170 20.849 19.784 20.228 20.234 20.002 19.668 20.641 20.631 20.517 20.361

Jawa 21.777 22.123 21.973 21.875 21.086 20.959 21.423 21.428 21.111 21.389 20.905 20.693

Harga Jual Patokan Sapi Jantan Impor (Rp/Kg)

2009

Tahun Feedlot Jan' Feb' Maret April Mei Juni Juli Agust' Sept' Okt' Nov' Des'

Sumatera 20.462 20.450 19.344 19.383 19.123 19.177 20.733 22.536 21.795 22.288 22.498 22.379

Jawa 20.525 20.703 20.680 20.332 19.858 19.763 20.744 21.494 21.042 21.200 21.401 21.300

Harga Jual Patokan Sapi Jantan Impor (Rp/Kg)

2010

Jan'11 Feb' 11 Mar'11 Apr'11 Mei'11 Jun'11 Jul'11 Ags'11 Sep'11 Okt'11 Nov'11 Des'11

22.472 22.502 22.508 22.709 23.616 23.593 24.466 25.089 24.358 24.087 23.813 24.679

22.844 22.504 22.486 22.945 23.493 23.551 23.972 24.605 24.320 23.169 23.301 24.389
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18.3.6. Bahwa dalam rapat di Kementerian Perdagangan 

tanggal 12 April 2012, APFINDO bersedia memasok 

daging prosot segar (boneless) untuk anggota 

Asosiasi Industri Pengolahan Daging 

Indonesia/National Meat Processors Association-

Indonesia atau disebut NAMPA sebanyak 1.400 

(seribu empat ratus) ton dengan harga Rp 68.000,-

/kg (enam puluh delapan ribu rupiah per kilogram) 

sampai dengan bulan Juni 2012; ------------------------  

18.3.7. Bahwa harga jual rata-rata pada tahun 2013 

terendah Rp 32.000,-/kg (tiga puluh dua ribu rupiah 

per kilogram) dan tertinggi Rp 38.000,-/kg (tiga 

puluh delapan ribu rupiah per kilogram), hal ini 

sesuai dengan BAP PT Septia Anugerah; ---------------  

Pertanyaan 

Investigator 

Harga jual di tahun 2013 berapa? 

Jawaban Harga selama tahun 2013 terendah 32.000, 

tertinggi 38.000 

Pertanyaan 

Investigator 

Harga tertinggi (38.000 di tahun 2013 terjadi 

bulan apa? 

Jawaban Bulan Maret-Mei 

18.3.8. Bahwa harga jual rata-rata pada tahun 2014 

terendah Rp 31.500,-/kg (tiga puluh satu ribu lima 

ratus rupiah per kilogram) dan tertinggi Rp 38.000,-

/kg (tiga puluh delapan ribu rupiah per kilogram), 

hal ini sesuai dengan BAP PT Septia Anugerah; ------  

Pertanyaan 

Investigator 

Harga jual di tahun 2014 berapa? 

Jawaban Harga selama tahun 2014 terendah 31.500, 

tertinggi 38.000 

18.3.9. Bahwa harga jual rata-rata pada Agustus tahun 

2015 terendah Rp 35.000,-/kg (tiga puluh lima ribu 

rupiah per kilogram) dan tertinggi Rp 44.000,-/kg 

(empat puluh empat ribu rupiah per kilogram), hal 

Jan'12 Feb' 12 Mar'12 Apr'12 Mei'12 Jun'12 Jul'12 Ags'12 Sep'12 Okt'12 Nov'12 Des'12

25.000 30.800 31.800

30.500 32.500

24.733 33.000 33.000

24.712 25.167 25.425 25.953 27.090 27.412 28.226 28.815 28.666 29.260 30.001 32.210

25.880 25.767 25.900 26.210 26.955 27.950 29.500 29.500 29.500 29.500 31.650 32.000

28.681 28.831 29.586 29.330 30.587 31.577 31.793 31.976 32.086 31.959 32.105 32.449

26.200 26.200

27.533 27.818

26.100 25.440 26.250 27.109 28.666 29.287 30.353 31.440 30.625 30.800 31.750 31.366

24.600 25.415 25.537 26.079 26.359 27.479 28.213 28.653 29.189 29.546 30.538 31.762

26.750 26.250 26.275 28.500 29.772 29.887 28.000 30.722 30.950 31.633 33.259
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ini sesuai dengan keterangan PT Septia Anugerah, 

PT Sukses Ganda Lestari, PT Sumber Cipta Kencana, 

PT. Kariyana Gita Utama, CV Mitra Agro 

Sangkuriang; ------------------------------------------------  

35 Pertanyaan 

Investigator 

Harga jual di tahun 2015 berapa? 

Jawaban Harga selama tahun 2015 terendah 

35.000, tertinggi 44.000 

          (vide BAP PT Septia Anugerah) 

 

96 Pertanyaan 

Investigator 

Range harga bapak bulan Agustus 

2015? 

Jawaban Dari Rp 35.000 – Rp. 44.000,- 

          (vide BAP PT Sukses Ganda Lestari) 

 

80 Pertanyaan 

Investigator 

Harga di Q1, Q2, Q3 berapa? 

Jawaban Q1 35.570, Q2 35.000, Q3 35.000 

               (vide BAP Sumber Cipta Kencana) 

 

33 Pertanyaan 

Investigator 

Apakah yang dijual pada bulan Agustus 

tersebut sama dengan harga yang dijual 

di bulan Juli? 

Jawaban .......................................................seda

ngkan Agustus 42.744 itu rataan 1 

bulan 

         (vide BAP PT Kariyana Gita Utama) 

 

38 Pertanyaan 
Investigator 

Harga tertinggiyang pernah saudara jual 
di bulan Agustus berapa (khusus sapi 

impor) 

Jawaban Khusus sapi impor 41.500 (farm gate) 

               (vide BAP PT Mitra Agro Sangkuriang) 

18.3.10. Bahwa pada tahun 2013 bulan Januari - Juli awal, 

harga jual sapi mengalami peningkatan meskipun 

pada saat itu terjadi penurunan harga beli sapi dari 

Australia dimana harga beli di bulan Februari masih 

di atas US$ 3/kg (tiga dolar Amerika Serikat 

perkilogram) dan pada bulan April sekitar US$ 

2.8/kg (dua dolar delapan sen Amerika Serikat per 

kilogram) dan pada saat itu belum ada kewajiban 

berdasarkan Undang-undang waktu penggemukan 

adalah minimal 120 (seratus dua puluh) hari. Hal ini 

sesuai dengan keterangan Terlapor PT Septia 

Anugerah; ----------------------------------------------------  

Pertanyaan 

Investigator 

Dengan harga beli yang terjadi perubahan dari 

bulan Januari-Mei 2013, sehingga ada 

perubahan yang relatif ke 38.000, perubahan 

ini seperti apa? 

Jawaban Di tahun 2013-2014 ada fluktuasi di TW1 
bulan Februari harga masih di 3 poin sekian, 
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bulan April ada penurunan 2.8 sekian, bulan 
Mei 2.6 sekian, bulan Juli penurunan 2.3 

sekian, bulan Agustus 2.3 sekian, bulan 

Oktober 2.4 sekian, bulan Desember 2.8 

sekian, hampir 2.9 

Pertanyaan 

Investigator 

Harga Juni, Juli, Agustus 2013 berapa? 

Jawaban Juni sekitar 36.000 (tertinggi) 
Juli (awal) 37.200, (akhir) 32.000 – 33.000 
Agustus masih sama trend nya sampai akhir 

Agustus ada kenaikan 

18.3.11. Bahwa pada awal tahun 2013, Pemerintah melarang 

pemasukan sapi impor siap potong (vide bukti B29);  

18.3.12. Bahwa turunnya kuota pada tahun 2013 disikapi 

para Terlapor dengan melakukan pengaturan 

penjualan untuk menjaga kelangsungan bisnis sapi 

dan menaikkan harga hingga mencapai Rp 38.000,-

/kg hidup (vide bukti B25, B27, B28); ------------------  

18.3.13. Bahwa Terlapor VI (PT Austasia Stockfeed) dan 

Terlapor XVII (PT Santosa Agrindo) pada tahun 2013 

menaikkan harga bukan karena alasan harga pokok 

atau harga produksi namun mengikuti pasar (vide 

bukti B31); --------------------------------------------------  

18.3.14. Bahwa alasan kenaikan harga tersebut adalah faktor 

replacement stock dan nilai tukar sampai dengan 

pertengahan tahun 2013. Oleh karenanya faktor 

replacement stock tidak hanya mempertimbangkan 

harga impor sapi namun juga harga sapi lokal 

sehingga mendorong feedloter menaikkan harga sapi 

impor (vide bukti B30); ------------------------------------  

18.3.15. Bahwa pada bulan Juli 2013 menjelang Lebaran, 

pada saat harga jual sapi mencapai Rp 38.000,-/kg 

(tiga puluh delapan ribu rupiah per kilogram) 

Kementerian Perdagangan meminta kepada feedloter 

untuk menurunkan harga. Selanjutnya feedloter 

menjual sapi hidup dengan kisaran Rp 33.000,-/kg 

(tiga puluh tiga ribu rupiah per kilogram). Dengan 

harga tersebut, feedloter masih memperoleh 

keuntungan (vide bukti B25, B27); ----------------------  

18.3.16. Bahwa sebagai bagian dari upaya menurunkan 

harga tersebut di atas, Kementerian Perdagangan 
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menerbitkan izin pemasukan sapi siap potong (vide 

bukti B27); --------------------------------------------------  

18.3.17. Bahwa pada tahun 2014 ketika impor sapi kuotanya 

longgar, harga masih tetap tinggi. Alasan feedloter 

adalah akibat faktor nilai tukar rupiah, replacement 

stock, harga beli dan biaya lainnya (vide bukti B30, 

B31); ----------------------------------------------------------  

18.3.18. Bahwa harga jual sapi tidak bergantung pada 

struktur cost plus, namun mempertimbangkan 

reaksi pasar (vide bukti B30); ----------------------------  

18.3.19. Bahwa para Terlapor mengetahui adanya kebijakan 

Pemerintah yang menurunkan kuota pada quarter 3 

tahun 2015 (vide bukti B25, B30); ----------------------  

18.3.20. Bahwa menyikapi kebijakan pengurangan kuota oleh 

Pemerintah, APFINDO mengumpulkan anggotanya 

dan menyarankan agar anggotanya menyiapkan diri 

dengan baik untuk kelangsungan bisnis. Asosiasi 

juga menyarankan untuk menaikkan harga dan 

mempersiapkan penjualannya dengan pertimbangan 

ketersediaan sapi siap jual pada masing-masing 

feedloter (vide bukti B25); ---------------------------------  

18.3.21. Bahwa meskipun ada penurunan kuota pada quarter 

3 tahun 2015, stock sapi masih mencukupi (vide 

bukti B30); --------------------------------------------------  

18.3.22. Bahwa turunnya kuota pada quarter 3 tahun 2015 

menjadi 50.000 ekor ditanggapi para Terlapor 

dengan melakukan perubahan penjualan dengan 

mengurangi penjualan ke jagal untuk menjaga 

kestabilan harga. Tanggal 1–8 Agustus 2015, terjadi 

kenaikan harga sapi hidup yang mencapai Rp 

44.000,-/kg (vide bukti B25, B27, B28, B31, B33); --  

18.3.23. Bahwa kenaikan harga pada 1–8 Agustus 2015 

tersebut, alasan para feedloter adalah akibat dari 

pertimbangan nilai tukar rupiah, landed cost dan 

replacement stock (vide bukti B30, B31, 33); ----------  
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18.3.24. Bahwa Terlapor I (PT Anugerah Karya Mandiri) 

mengikuti harga pasar dalam menentukan harga 

jual sapi (vide bukti B33); ---------------------------------  

18.3.25. Bahwa kenaikan harga yang terjadi pada tanggal 1–8 

Agustus 2015 masih diterima oleh konsumen yaitu 

jagal, namun demikian, setelah berkomunikasi 

dengan beberapa feedloter para jagal tersebut 

bersepakat melakukan mogok yang antara lain 

meminta Pemerintah agar menjamin pasokan sapi 

(vide bukti B25, B27, B28, B33); ------------------------  

18.3.26. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015, pelaku usaha 

feedloter yang tergabung dalam APFINDO 

menyepakati keinginan Pemerintah untuk 

menurunkan harga jual sapi; ----------------------------  

18.3.27. Bahwa ketidaknormalan harga atau harga yang 

terdistorsi terjadi karena terdapat intervensi 

terhadap harga yang kemungkinan salah satunya 

disebabkan oleh perilaku kartel dari pelaku usaha;--  

18.3.28. Bahwa harga yang tidak normal terjadi jika harga 

yang terbentuk tidak sesuai dengan kurva yang 

sudah ditetapkan oleh metode Benford Law. Adapun 

kurva Benford Law adalah sebagai berikut; -----------  

 
18.3.29. Bahwa analisa Benford Law dilakukan terlebih 

dahulu dengan menganalisa variasi digit angka dari 

1–9 yang terdapat pada satu set data variabel harga 

jual; -----------------------------------------------------------  
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18.3.30. Bahwa tidak terdapat banyak variasi pada digit 

angka 1 tetapi pada digit angka 2 terdapat banyak 

variasi; -------------------------------------------------------  

 

 
 

18.3.31. Bahwa ketidaknormalan harga jual terjadi pada digit 

angka kedua pada harga jual sapi impor. Sebagai 

contoh misalnya pada saat feedloter menerapkan 

harga berkisar Rp 25.641, harga normal seharusnya 

berdasarkan Benford Law adalah Rp 24.641 

sebagaimana terlihat pada kurva dibawah ini: --------  
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18.3.1 Bahwa berikut analisa ketidaknormalan harga 

berdasarkan Benford Law terhadap data masing 

masing feedloter sebagaimana terlihat pada kurva 

dibawah ini: -------------------------------------------------  

           

          

          

          
 

18.4. Tentang Pengaturan Pasokan Sapi oleh Feedloter -----------------  
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18.4.1. Bahwa dari total sapi impor dan daging impor, 90% 

(enam puluh persen) dipasok untuk memenuhi 

kebutuhan daging di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang dan Bekasi (selanjutnya disebut 

“JABODETABEK”); -----------------------------------------  

18.4.2. Bahwa daging sapi yang di pasarkan untuk wilayah 

JABODETABEK dipasok dari RPH dan atau orang 

perorangan yang memotongkan sapinya di RPH yang 

berdomisili di Bekasi, Cikampek, Karawang, 

Tangerang, Bogor, Bandung, Jakarta dan Subang; --  

18.4.3. Bahwa Pemerintah Indonesia dalam menentukan 

kuota importasi sapi tahun 2015 telah 

memperhitungkan kebutuhan konsumsi daging 

nasional dan produksi sapi lokal; -----------------------  

18.4.4. Bahwa turunnya kuota pada tahun 2013 disikapi 

para Terlapor dengan melakukan pengaturan 

penjualan untuk menjaga kelangsungan bisnis sapi 

dan menaikkan harga hingga mencapai Rp 38.000,-

/kg hidup (vide bukti B25, B27, B28);  -----------------  

18.4.5. Bahwa pada tahun 2013 bulan Januari - Juli awal, 

harga jual sapi mengalami peningkatan meskipun 

pada saat itu terjadi penurunan harga beli sapi dari 

Australia dimana harga beli di bulan Februari masih 

di atas US$ 3/kg (tiga dolar Amerika Serikat 

perkilogram) dan pada bulan April sekitar US$ 

2.8/kg (dua dolar delapan sen Amerika Serikat per 

kilogram) dan pada saat itu belum ada kewajiban 

berdasarkan Undang-undang waktu penggemukan 

adalah minimal 120 (seratus dua puluh) hari. Hal ini 

sesuai dengan keterangan Terlapor PT Septia 

Anugerah; ----------------------------------------------------  

Pertanyaan 

Investigator 

Dengan harga beli yang terjadi perubahan dari 

bulan Januari-Mei 2013, sehingga ada 

perubahan yang relatif ke 38.000, perubahan 
ini seperti apa? 

Jawaban Di tahun 2013-2014 ada fluktuasi di TW1 

bulan Februari harga masih di 3 poin sekian, 

bulan April ada penurunan 2.8 sekian, bulan 

Mei 2.6 sekian, bulan Juli penurunan 2.3 

sekian, bulan Agustus 2.3 sekian, bulan 
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Oktober 2.4 sekian, bulan Desember 2.8 
sekian, hampir 2.9 

Pertanyaan 

Investigator 

Harga Juni, Juli, Agustus 2013 berapa? 

Jawaban Juni sekitar 36.000 (tertinggi) 

Juli (awal) 37.200, (akhir) 32.000 – 33.000 

Agustus masih sama trend nya sampai akhir 

Agustus ada kenaikan 

18.4.6. Bahwa pada tahun 2014 ketika impor sapi kuotanya 

longgar, harga masih tetap tinggi. Alasan feedloter 

adalah akibat faktor nilai tukar rupiah, replacement 

stock, harga beli dan biaya lainnya (vide bukti B30 

dan vide bukti B31); ---------------------------------------  

18.4.7. Bahwa kuota importasi untuk tahun 2015 secara 

keseluruhan berjumlah sesuai dengan rincian per 

kuartal adalah sebagai berikut: --------------------------  

Kuartal I : 150.000 ekor; ------------------------------  

Kuartal II : 250.000 ekor; ------------------------------  

Kuartal III : 50.000 ekor;  -------------------------------  

Kuartal IV : 200.000 ekor;  -----------------------------  

18.4.8. Bahwa para Terlapor mengetahui adanya kebijakan 

Pemerintah yang menurunkan kuota pada quarter 3 

tahun 2015 (vide bukti B25 dan vide bukti B30); ----  

18.4.9. Bahwa menyikapi kebijakan pengurangan kuota oleh 

Pemerintah, APFINDO mengumpulkan anggotanya 

dan menyarankan agar anggotanya menyiapkan diri 

dengan baik untuk kelangsungan bisnis. Asosiasi 

juga menyarankan untuk menaikkan harga dan 

mempersiapkan penjualannya dengan pertimbangan 

ketersediaan sapi siap jual pada masing-masing 

feedloter (vide bukti B25); ---------------------------------  

18.4.10. Bahwa feedloter secara  bersama sama melakukan 

pembatasan pasokan sapi impor kepada konsumen 

dalam hal ini adalah RPH dan Perorangan/Jagal 

Sapi dengan alasan Pemerintah melakukan 

penurunan kuota importasi sapi; ------------------------  

18.4.11. Bahwa dengan dilaksanakannya kegiatan 

pembatasan pasokan oleh feedloter secara bersama 

sama menyebabkan RPH dan Perorangan/Jagal Sapi 
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tidak mendapatkan pasokan sesuai dengan yang 

diinginkannya. Karena perilaku tersebut, pasar sapi 

dan pasar daging sapi yang merupakan produk 

turunan dari produk sapi menjadi mengalami 

surplus permintaan; ---------------------------------------  

18.4.12. Bahwa kegiatan pembatasan pasokan yang 

dilakukan feedloter secara teknis dilakukan dengan 

cara menunda penjualan sapi impor yang telah siap 

untuk dipotong setelah dilakukan proses 

penggemukan; ----------------------------------------------  

18.4.13. Bahwa seharusnya sapi bakalan impor telah siap 

dijual jika sudah dilakukan penggemukan selama 

minimal 90-120 hari; --------------------------------------  

18.4.14. Bahwa dalam persidangan terbukti, feedloter 

melakukan penjualan sapi yang telah digemukan 

selama lebih dari 120 hari; -------------------------------  

18.4.15. Bahwa feedloter beralasan melakukan reschedule 

selling tersebut untuk menjaga keberlangsungan 

penjualan sapi ketika kuota importasi sapi impor 

diturunkan oleh Pemerintah pada periode semester 

II tahun 2013 dan pada periode kuartal III tahun 

2015;---------------------------------------------------------- 

18.4.16. Bahwa dalil yang diungkapkan oleh feedloter diatas 

adalah tidak benar karena dalam fakta persidangan 

terungkap fakta dalam persidangan stok sapi yang 

didatangkan pada Kuartal ke II tahun 2015 masih 

tersedia pada kuartal ke III tahun 2015 dan bahkan 

masih memenuhi untuk kebutuhan pada kuartal ke 

IV tahun 2015 demikian juga yang terjadi pada 

tahun 2013, dimana stok sapi pada semester I 

masih dapat memenuhi kebutuhan pasar pada 

semester II; --------------------------------------------------  

18.4.17. Bahwa dengan demikian perilaku penahanan atau 

pengaturan pasokan yang terjadi pada tahun 2015 

merupakan pengulangan dari perilaku penahanan 

pasokan pada tahun 2013 yang terjadi pada saat 
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Pemerintah melakukan pengetatan kuota importasi 

sapi; ----------------------------------------------------------  

18.4.18. Bahwa pengetatan kuota impor dijadikan alasan 

oleh feedloter untuk melakukan penahanan pasokan 

demi keberlangsungan pasokan sapi ke konsumen 

dalam hal ini RPH dan Perorangan adalah tidak 

benar, karena fakta persidangan menunjukan 

penahanan atau pengaturan pasokan dilakukan 

dalam rangka untuk menciptakan pasar surplus 

permintaan sehingga berdampak kepada kenaikan 

harga jual sapi. ---------------------------------------------  

18.5. Tentang Pasar Bersangkutan ------------------------------------------  

18.5.1. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 10 UU 

No 5 tahun 1999 dijelaskan bahwa yang dimaksud 

pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan 

dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu 

oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang 

sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan 

atau jasa tersebut; -----------------------------------------  

18.5.2. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut pasar 

bersangkutan dibedakan menjadi pasar menurut 

produk dan pasar menurut geografis; ------------------  

18.5.3. Atas dasar ketentuan tersebut maka pasar 

bersangkutan mencakup dimensi produk dan 

geografis dimana apabila direlevansikan dengan 

perkara ini maka pasar bersangkutan dalam perkara 

ini adalah:  --------------------------------------------------  

(1) Pasar Produk yang terkait dengan dugaan 

pelanggaran Pasal 11 Undang Undang Nomor 

5 Tahun 1999 adalah Sapi Impor; ---------------  

(2) Penentuan pasar produk Sapi memang sangat 

terkait erat dengan pasar daging sapi, karena 

daging merupakan produk lanjutan dari sapi; -  

(3) Bahwa produk sapi dan produk daging 

diusahakan oleh pelaku usaha yang berbeda 

dalam satu supply chain. Untuk produk sapi 
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diusahakan oleh feedloter sedangkan untuk 

produk daging diusahakan oleh RPH Swasta 

atau Orang Perorangan/Jagal Sapi; -------------  

(4) Bahwa terdapat perbedaan antara RPH Swasta 

dengan RPH Pemerintah. RPH Pemerintah 

hanya menyediakan fasilitas pemotongan bagi 

Orang Perorangan/Jagal Sapi yang akan 

melakukan pemotongan sapi sedangkan RPH 

Swasta selain menyediakan tempat 

pemotongan bagi orang perorangan/Jagal Sapi 

tetapi juga melakukan pemotongan sapi untuk 

penjualannya sendiri; ------------------------------  

(5) Bahwa hal tersebut berkesesuaan dengan 

keterangan dari Saksi, Sdr. Adi Warsito;   ------  

Pertanyaan 

Investigator 

Jelaskan mengenai identitas saudara? 

Jawaban 

 

 

Saya Adi Warsito merupakan saksi 

yang diajukan PT Rumpinary Agro 

Industri dari RPH Pulo Gadung. RPH 

ini milik Pemda DKI Jakarta dan saya 

sebagai pemakai jasa dimana semua 

fasilitas disediakan oleh RPH 

Pulogadung.......................................... 

 

(6) Bahwa produk daging yang dipasarkan tidak 

hanya berasal dari sapi impor tetapi juga 

dapat berasal dari sapi lokal maupun impor 

daging dari negara lain; ----------------------------  

(7) Bahwa memang jika dilihat dari perspektif 

rantai distribusi dalam supply chain maupun 

fungsi atau kegunaan dari produk, sapi impor, 

sapi lokal maupun daging impor berada dalam 

satu pasar bersangkutan karena merupakan 

bahan baku terhadap produk daging; -----------  

(8) Bahwa berdasarkan fakta persidangan 

terbukti, sapi impor, sapi lokal maupun daging 

impor tidak merupakan satu pasar 

bersangkutan yang sama karena: ----------------  
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a. Karakteristik produk sapi lokal 

peningkatan berat badannya per hari lebih 

rendah dibandingkan dengan sapi impor 

sehingga untuk mencapai berat badan 

yang optimal sapi impor relatif 

memerlukan waktu yang lebih cepat. 

Dengan pertimbangan tersebut maka 

feedloter lebih memilih untuk 

menggemukan sapi impor karena lebih 

menguntungkan meskipun biaya 

penggemukan sapi impor relatif lebih 

mahal jika dibandingkan dengan biaya 

penggemukan sapi lokal; ----------------------  

b. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Terlapor PT Sadajiwa Niaga 

Indonesia; ----------------------------------------  

Pertanyaan 

Invest 

Apakah fungsi sapi impor bisa 

disubstitusi oleh sapi lokal? 

Jawaban Tidak karena sudah beda 

karakter, dan beda bidang 

usahanya. 

c. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Terlapor X, PT Fortuna 

Megah Perkasa: ---------------------------------  

Pertanyaan 

Investigator 

Saat kuartal 4 tahun 2014 – 

kuartal 1 tahun 2015 kuota 

Bapak kosong, apakah tidak 

Bapak gantikan dengan stok 

sapi lokal Bapak yang ada di 

Jawa Timur dan Sentul? 

Jawaban 

 
 

Kita bawa kesana aturannya 

banyak lagi. Kita berusaha 

berhemat, karena stok tinggal 

200-an ekor dan supaya 

karyawan masih bisa bekerja. 

Pertanyaan 

Investigator 

Berhemat tapi dalam artian 

tidak ada penggemukan, tidak 

ada yang dijual juga,                  

kenapa tidak diganti dengan 

sapi lokal?  

Jawaban Sapi lokal kalau untuk 

penggemukan dan dijual ke 

Jakarta agak kurang bagus 

untuk bisnis. 
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Pertanyaan 

Investigator 

Dampak terhadap kekosongan 

kuota apakah Bapak pernah 

menggantikannya dengan sapi 

lokal? 

Jawaban Tidak, saya biarkan kosong saja 

dengan cara berhemat 

memperpanjang penggemukan 

sapi. 

d. Bahwa terdapat Peraturan yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah mengenai 

minimal waktu penggemukan sapi. Pada 

tahun 2013 ditentukan minimal 

penggemukan sapi bakalan impor selama 

90 hari kemudian diubah menjadi minimal 

selama 120 hari pada tahun 2014;  ---------  

e. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Terlapor X, PT Fortuna 

Megah Perkasa: ---------------------------------  

Pertanyaan 

Investigator 

Tahun 2013 penggemukan 

aturannya masih 60 hari, aturan 

120 hari baru di tahun 2014. 

Artinya pada tahun 2013, pilihan 

penggemukan 110-120 hari 

adalah pilihan bisnis bukan 

kewajiban. 

Jawaban Tapi masalah aturannya, yang 

saya ingat, kita karantina 14 hari, 

setelah karantina ada kewajiban 

awal 60 hari, naik 90 hari, baru 

naik ke 120 hari. Jadi selama 10 

tahun saya impor, aturannya 

selalu berubah-ubah. 

Pertanyaan 

Investigator 

Makanya kita sesuaikan 

kejadiannya. 60 hari itu adalah 

masa setelah karantina, bukan 

karena baru datang lalu 

pemeliharaan 60 hari. Jadi ada 

masa karantina yang tidak 

dihitung. Artinya 2013 masih 

menggunakan aturan yang 60 

hari, kemudian berubah yang 90 

hari, berubah lagi 120 hari. Untuk 

2013 masih 60 hari. 

Jawaban Tahun 2013 kita memang 

cenderung jual 90 hari, kalau kita 

jual 60 hari pedagang teriak. Lalu 

kita lihat lagi ternyata lebih bagus 

kalau 120 hari. 

f. Bahwa harga perolehan produk sapi lokal 

relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 
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produk sapi impor, sehingga feedloter 

sebagai konsumen perantara sensitif 

terhadap perbedaan harga tersebut; --------  

g. Bahwa sejak tahun 2013, sapi lokal mulai 

berkurang dan harganya mahal sehingga 

feedloter tidak meneruskan pembelian sapi 

lokal. Hal ini sesuai dengan BAP PT Sukses 

Ganda Lestari halaman 21, BAP PT Catur 

Mitra Taruma halaman 16, dan BAP                    

PT Elders Indonesia halaman 33; ------------  

69 Pertanyaan 
Investigator 

Bapak masih bisa dapatkan 
sapi lokalnya? 

Jawaban Susah, jadi kami telepon 

tanya ke supplier apakah ada 

sapi lokal, di jawab ada tapi 

harganya mahal dan 

kualitasnya jelek. Makanya 
tidak kami teruskan di bulan 

Maret-April-Mei. Setelah 

dapatkan sapi impor, tidak 

kami teruskan dulu sapi 

lokal. 

                     (vide BAP PT Sukses Ganda Lestari) 

 

15 Pertanyaan 
Majelis Komisi 

Mengenai harga sapi lokal 
dengan sapi impor 

Jawaban Sapi lokal lebih mahal dari 

sapi impor 

                     (vide BAP PT Catur Mitra Taruma) 

 

153 Pertanyaan 

Terlapor 6 dan 

17 

Di periode 2013, apakah 

harga sebelumnya 

bersaing? 

Jawaban Tidak pernah, biasanya 

harga sapi lokal jauh 
lebih mahal daripada 

sapi impor. Beda 

harganya antara 5.000-

10.000/kg 

     (vide BAP PT Elders Indonesia) 
 

h. Bahwa hal tersebut juga berkesesuaian 

dengan keterangan Terlapor PT Sadajiwa 

Niaga Indonesia; --------------------------------  

Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Apakah ada usaha lain dengan 

membeli sapi local? 

Jawaban Sangat tidak mungkin karena 
harganya sudah tinggi. 

i. Bahwa RPH dan perorangan/jagal sapi 

relatif lebih memilih sapi impor karena 
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harga yang relatif lebih murah 

dibandingkan dengan sapi lokal;  ------------  

j. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Saksi, Sdr. Adi Warsito: ---  

Pertanyaan 

Terlapor XVI 

Tadi dijelaskan pada 1 tahun 

terakhir, saudara ambil sapi dari 

5 Feedloter dan dominannya 

Rumpinary Agro Industri 

sedangkan sapi lokal diambil dari 

tempat lain. Jelaskan? 

Jawaban 

 
 

sebelum ada sapi impor dari 

Australia, saya juga berdagang 

sapi lokal namun semenjak 

mengambil sapi dari Australia, 

saya tidak ambil sapi lokal lagi 

karena sapi lokal biasa 

diperuntukan untuk lebaran haji 

dan hari raya lainnya. 

k. Bahwa hal tersebut juga berkesesuaian 

dengan keterangan dari Terlapor                         

PT Austasia Stockfeed; -------------------------  

155 Pertanyaan 
Majelis 

Komisi 

Jawa Timur tidak 
mempengaruhi Jabodetabek 

Jawaban Iya benar, tetapi 

Jabodetabek lebih suka sapi 

impor 

l. Bahwa selain fakta harga sapi lokal selalu 

lebih mahal dibanding sapi impor, sapi 

lokal sebagai substitusi sapi impor tidak 

tersedia di pasaran atau setidak-tidaknya 

jumlahnya tidak mencukupi untuk 

mensubstitusi. Hal ini sesuai dengan BAP 

PT Septia Anugerah halaman 29 dan                  

PT Andini Agri Loka; ---------------------------  

69 Pertanyaan 
Terlapor VI 

dan XVII 

Sebagai pelaku usaha yang 
merasakan fenomena harga 

naik dan kelangkaan sapi 

terutama di tahun 2015, 

apakah ada kaitannya 

dengan kebijakan 
pemerintah terkait fenomena 

kenaikan harga sapi secara 

nasional? 

Jawaban Kalau menurut saya, kuota 

ini karena ada kebijakan 

swasembada sapi dan di Q3 

terjadi penurunan kuota 
menjadi 50.000 ekor itu 

karena menurut pemerintah 
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sapi lokal itu tersedia, jadi 
tidak hanya sapi feedlot saja 

yang tersedia, sapi lokalpun 

siap mensupply kekurangan 

ini, namun kenyataannya 

tidak ada dan disediakan 

kapal juga tidak ada sapi 
lokal yang 

didatangkan............ 

            (vide BAP PT Septia Anugerah) 

 

142 Pertanyaan 

Investigator 

Ada fakta bahwa sapi lokal 

harganya lebih tinggi dari 

sapi impor. Jika dihadapkan 
pada kondisi seperti itu saat 

sensitif terhadap harga, 

ketika harga sapi lokal lebih 

tinggi dari harga sapi impor 

untuk per kg-nya maka 

bapak pilih yang mana? 

Jawaban Bukan pilihan, tetapi saya 
pernah alami kejadiannya di 

tahun 2013. Kami sempat 

berhenti selama 4 bulan, 

mau impor tapi tidak bisa 

impor, cari sapi lokal tidak 
ada, stoknya kosong 

145 Pertanyaan 

Investigator 

Berarti bapak lebih memilih 

sapi impor? 

Jawaban Ya tetap sapi impor, karena 

supplynya ada 

             (vide BAP PT Andini Agro Loka) 

m. Bahwa feedloter hanya akan membeli sapi 

lokal jika stok sapi impor sudah tidak 

tersedia. Fakta tersebut membuktikan 

bahwa sapi lokal bukan merupakan 

produk substitusi dari sapi impor karena 

produk baru dapat dikatakan tersubstitusi 

jika produk tersebut mudah didapatkan 

dalam satu waktu; -----------------------------  

n. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Saksi, Sdr Adi Warsito: ----  

Pertanyaan 

Terlapor XVI 

Apakah sapi impor dapat diganti 

dengan sapi lokal? 

Jawaban 

 
 

bisa tetapi harga menjadi tinggi. 

Karena genetik sapi impor beda 

sehingga EGP juga beda dari sapi 

lokal. Jika tidak terpaksa, setahu 

saya feedloter tidak mungkin 

ambil sapi lokal sehingga mungkin 

karena kuota dikurangi daropada 

tidak jual maka kemudian 

feedloter itu baru ambil sapi lokal 
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o. Bahwa hal tersebut juga berkesesuaian 

dengan keterangan dari PT Tanjung Unggul 

Mandiri dan PT Brahman Perkasa Sentosa;  

Pertanyaan 

Investigator 

Apa H. Hendry tidak punya pilihan 

untuk membeli sapi lokal? 

Jawaban  Kita tahu penerapan kuota 

dilakukan sejak tahun 2010, 

2011, 2012, dan akhirnya harga 

meningkat di tahun 2013. Sapi 

lokal langka dan makin hari 

makin susah............... 

Pertanyaan 

Investigator 

Apakah Saudara pernah menjual 

sapi lokal atau dari awal memang 

impor saja? 

Jawaban  Waktu di kuota pada tahun 2010-

2013, kita masih ada sapi lokal 

jadi kita masih ada pembelian sapi 

lokal tetapi sejak tahun 2014 tidak 

beli karena boleh dibilang sapi 

lokal sudah langka. 

p. Bahwa jenis sapi impor yang masuk ke 

Indonesia diantaranya adalah Bull, Steer, 

Heifers, dan Cow tidak memiliki perbedaan 

harga antara yang satu dengan yang 

lainnya karena yang mempengaruhi harga 

adalah hasil penggemukan dari sapi sapi 

tersebut. Selain itu Konsumen dalam hal 

ini RPH atau Orang Perorang/Jagal Sapi 

memiliki kebebasan untuk memilih sapi 

sesuai dengan keinginannya di kandang 

feedloter; -----------------------------------------  

q. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Saksi, Sdr. Adi Warsito: ---  

Pertanyaan 

Terlapor XIX 

Apakah perbedaan jenis sapi 

akan mempengaruhi harga beli? 

Jawaban 

 

Yang pengaruhi harga itu lebih 

ke hasil penggemukannya. 

Pertanyaan 

Terlapor XIX 

Apakah ketika beli sapi dari PT. 

Septia Anugerah, Saudara akan 

pilih sendiri sapi yang ingin 

dibeli atau bagaimana? 

Jawaban Iya. Saya akan pilih sendiri. 

r. Bahwa pada dasarnya sapi lokal dan sapi 

impor dapat saling mensubtitusi, namun 

peruntukannya pada umumnya berbeda. 
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Hal ini sesuai BAP PT Septia Anugerah 

halaman 29, dan BAP PT Sadajiwa Niaga 

Indonesia halaman 24; ------------------------  

106 Pertanyaan 

Kuasa 
Hukum 

Terlapor XIX 

Apakah menurut saudara 

antara sapi impor dengan 
sapi lokal, menurut fungsi 

dan kegunaannya bisa 

mensubtitusi satu sama 

lain, karena hasil akhirnya 

adalah daging dan tidak 

bisa dibedakan pada saat 
sudah menjadi daging? 

Jawaban Sama-sama sapi, pasti 

ujungnya adalah daging. 

Saya kira untuk 

peruntukkannya pasti 

berbeda. Bahwa sapi impor 
lebih banyak untuk steak, 

bakso dan sosis sedangkan 

sapi lokal lebih banyak ke 

tradisional 

89 Pertanyaan 

Kuasa 

Hukum 
Terlapor XIX 

Pointnya, apakah bisa 

mensubstitusi atau tidak? 

Jawaban bias 

(vide BAP PT Septia Anugerah) 

 

75 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Apakah fungsi sapi impor 

bisa disubstitusi oleh sapi 

lokal? 

Jawaban Tidak karena sudah beda 

karakter dan beda bidang 
usahanya 

                    (vide BAP PT Sadajiwa Niaga Indonesia) 

s. Bahwa karena peruntukan yang berbeda, 

menyebabkan sapi lokal memiliki pasar 

yang berbeda dengan sapi impor sehingga 

harganya tidak saling mempengaruhi. Hal 

ini sesuai dengan BAP PT Austasia 

Stockfeed halaman 34; ------------------------  

153 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Bagaimana hubungan sapi 

impor dan sapi lokal. Apakah 

harga sapi impor 
mempengaruhi harga sapi 

lokal atau sebaliknya dimana 

harga sapi lokal yang tinggi 

kemudian akan 

mempengaruhi harga sapi 

impor menjadi naik atau 
seperti apa? 

Jawaban Sapi lokal memiliki market 

sendiri. Artinya harga 

tergantung pada supply dan 

demand 
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t. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Terlapor PT Sadajiwa 

Niaga Indonesia; --------------------------------  

Pertanyaan 

Invest 

Apakah fungsi sapi impor bisa 

disubstitusi oleh sapi lokal? 

Jawaban Tidak karena sudah beda karakter, 

dan beda bidang usahanya. 

u. Bahwa terdapat fakta dalam persidangan, 

permintaan sapi lokal adalah untuk 

melayani kebutuhan tertentu seperti hari 

raya kurban atau hari Lebaran. Hal ini 

sesuai BAP PT Kariyana Gita Utama 

halaman 26; -------------------------------------  

84 Pertanyaan 

Kuasa 
Hukum 

Terlapor I, 

Terlapor V, 

Terlapor XXII, 

Terlapor 
XXIX, 

Terlapor XXX 

dan Terlapor 

XXXI 

Pada bulan September 

2015, kenapa lokal bisa 
lebih tinggi dibandingkan 

impor dimana 

perbandingannya 881:734. 

Sedangkan kita sudah 

mendengar banyak 
penjelasan banyak yang 

kesulitan mendapatkan. 

Mohon dijelaskan 

Jawaban Iya betul. Pada bulan 

September itu ada momen 

kurban sehingga sebagian 
sapi lokal itu kita jual 

untuk kurban karena sapi 

BX tidak bisa untuk 

kurban 

v. Bahwa daging impor secara peraturan 

seharusnya hanya dapat dijualbelikan 

pada pasar Hotel, Restaurant, dan Katering 

sedangkan sapi impor dan lokal mayoritas 

dijual pada pasar tradisional dan sebagian 

dijual ke pasar modern ritel dengan 

konsumen langsung masyarakat. ------------  

(9) Bahwa dapat disimpulkan sapi impor tidak 

memiliki kedekatan substitusi dengan sapi 

lokal maupun daging sapi impor; ----------------  

(10) Bahwa dengan demikian pasar produk dalam 

perkara a quo adalah sapi impor. ----------------  

(11) Pasar Geografis yang terkait dengan dugaan 

pelanggaran Perkara a quo adalah Jakarta, 
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Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi. Adapun 

penetapan pasar geografis tersebut didasarkan 

pada fakta persidangan diantaranya adalah: --  

a. Bahwa dari total sapi impor, 90% atau 

lebih dipasok untuk memenuhi kebutuhan 

daging di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang dan Bekasi; -------------------------   

b. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Terlapor X, PT Fortuna 

Megah Perkasa: ----------------------------------  

Pertanyaan 

Investigator 

Terkait feedloter di Lampung, 

sebaran produksi Sapi setelah 

digemukkan dipasarkan kemana? 

Jawaban Sebagian di Lampung, mayoritas 

Jabodetabek, prosentasenya 95%. 

Di Lampung biasanya emergency 

Pertanyaan 

Investigator 

Maksudnya emergency? 

Jawaban Sapinya sudah tidak cocok 

digemukan, kalau digemukan rugi 

jadi kami bawa saja potong di RPH 

yang dekat. 

c. Bahwa Terlapor dalam perkara a quo, 

memang benar memasarkan sapi yang 

telah digemukannya ke Wilayah Jakarta, 

Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi; ------------  

d. Bahwa Terlapor I (PT Andini Karya 

Makmur) memasarkan sapinya ke wilayah 

JABODETABEK. Hal ini sesuai BAP                    

PT Andini Karya Makmur halaman 25; ------  

40 Pertanyaan 

Investigator 

Terkait konsumen saudara 

yang hanya 0,51% itu, 
biasanya saudara 

memasarkan kemana saja? 

Jawaban Jakarta,Bogor,Tangerang....... 

e. Bahwa Terlapor V (PT Andini Agro Loka) 

memasarkan sapinya ke wilayah 

JABODETABEK untuk pemotongan di 

Ciputat dan Tangerang. Hal ini sesuai 

dengan BAP PT Andini Agro Loka                   

halaman 15; --------------------------------------   

8 Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Bapak menjual sapi 

dimana saja? 
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Jawaban AAL punya 10 rumah 
potong mitra, 2 di 

Jabodetabek yaitu di 

Ciputat dan 

Tangerang.......................... 

f. Bahwa Terlapor VI (PT Austasia Stockfeed) 

dan Terlapor XVII (PT Santosa Agrindo) 

memasarkan sapinya ke wilayah 

JABODETABEK. Hal ini sesuai dengan BAP 

PT Austasia Stockfeed halaman 17; ----------  

19 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Berapa persen PT Austasia 

Stockfeed dan PT Santosa 

Agrindo memasok untuk 

wilayah JABODETABEK? 

Jawaban 50% 

g. Bahwa Terlapor XVIII (PT Sadajiwa Niaga 

Indonesia) memasarkan sapi ke 

JABODETABEK untuk pemotongan di RPH 

Samba Cikarang Bekasi, RPH Bubulak 

Bogor, RPH Jatiasih Bekasi, RPH Serua 

Depok, RPH Karawaci Tangerang, RPH 

Cibinong Bogor, RPH Sinar Mulya 

Tangerang, RPH Lembu Sakti Jaya Depok, 

RPH Elders Bogor. Hal ini sesuai BAP                    

PT Sadajiwa Niaga Indonesia halaman 16; --  

10 Pertanyaan 

Majelis 
Komisi 

Sebutkan RPH PT Sadajiwa 

Niaga Indonesia di 
Jabodetabek? 

Jawaban Totalnya ada 9 RPH yaitu RPH 

Samba Cikarang Bekasi, RPH 

Bubulak Bogor, RPH Jatiasih 

Bekasi, RPH Serua Depok, 

RPH Karawaci Tangerang 
milik Bapak Karnadi pemilik 

PT Karya Anugerah Rumpin, 

RPH Cibinong Bogor, RPH 

Sinar Mulia Tangerang, RPH 

Lembu Sakti Jaya Depok, 

RPH Elders 
Bogor..................................... 

h. Bahwa Terlapor XIX (PT Septia Anugerah) 

memasarkan sapi ke JABODETABEK 

untuk pemotongan di RPH Pasar Kamis 

Tangerang, RPH Elders Bogor, RPH 

Bubulak Bogor, RPH Pulogadung, RPH 

Jatiasih Bekasi. Hal ini sesuai dengan BAP 

PT Septia Anugerah halaman 24; -------------  
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69 Pertanyaan 
Investigator 

RPH nya ada dimana saja? 

Jawaban Tahun 2013 yang aktif ada 5. 

RPH Pasar Kamis Tangerang, 

RPH Elders Bogor, RPH 

Bubulak Bogor, RPH Pulo 

Gadung, RPH Jatiasih Bekasi 

i. Bahwa Terlapor XXII (PT Kariyana Gita 

Utama) memasarkan sapi ke 

JABODETABEK. Hal ini sesuai BAP                    

PT Kariyana Gita Utama halaman 20; -------  

38 Pertanyaan 

Investigator 

Sebelum tanggal 09 Agustus 

tersebut, apakah ada 

penjualan atau tidak ke 

Jabodetabek? 

Jawaban ada 

j. Bahwa Terlapor XXIII (PT Sukses Ganda 

Lestari) memasarkan sapi ke 

JABODETABEK untuk pemotongan di RPH 

Billy Berkah Mandiri, RPH Bubulak, RPH 

Cibinong, RPH H. Tatang, RPH Jatiasih, 

RPH Jonggol, RPH OJO, RPH Sinar Mulya, 

RPH Tengki. Hal ini sesuai dengan BAP                      

PT Sukses Ganda Lestari halaman 16; --------  

15 Pertanyaan 

Investigator 

Bapak pakai RPH mana 

saja? 

Jawaban RPH kami untuk 

Jabodetabek, RPH Billy 

Berkah Mandiri, RPH 

Bubulak, RPH Cibinong, RPH 
H. Tatang, RPH Jatiasih, 

RPH Jonggol, RPH OJO, RPH 

Sinar Mulya 99, RPH Tengki 

di Tangerang. Lokasi di 

Jabodetabek ada di Bekasi, 
Bogor,Tangerang...................

..... 

k. Bahwa Terlapor XXVI (PT Sumber Cipta 

Kencana) memasarkan sapi ke wilayah 

JABODETABEK untuk PT Sumber Prima 

Anugerah Abadi (RPH Karawawaci) di 

Tangerang. Hal ini sesuai dengan BAP                   

PT Sumber Cipta Kencana halaman 19; -----  

55 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Di Tangerang, Saudara 
mensupply ke RPH mana? 

Jawaban RPH Karawaci. 

56 Pertanyaan 
Majelis 

Komisi 

Apakah maksudnya PT 
Sumber Prima Anugerah 

Abadi? 
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Jawaban Ya. 

l. Bahwa Terlapor XXVIII (PT Catur Mitra 

Taruma) memasarkan sapi ke wilayah 

JABODETABEK untuk pemotongan di RPH 

Sawangan, Ciputat dan Bubulak. Hal ini 

sesuai dengan BAP PT Catur Mitra Taruma 

halaman 18; --------------------------------------  

39 Pertanyaan 

Investigator 

Siapa saja pelanggan Bapak? 

Jawaban RPH Sukabumi, Purwakarta, 

Sawangan, Ciputat, 

Bubulak-Bogor. 

m. Bahwa Terlapor XXX (PT Mitra Agro 

Sangkuriang) memasarkan produknya ke 

JABODETABEK. Hal ini sesuai BAP PT 

Mitra Agro Sangkuriang halaman 17; --------  

22 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Pemasarannya dilakukan di 

RPH mana di Jabodetabek? 

Jawaban RPH Inkopabri, RPH Giya 

Mandiri di Depok 

n. Bahwa Terlapor XXXI (CV Mitra Agro 

Sampurna) memasarkan sapinya ke 

wilayah JABODETABEK. Hal ini sesuai 

BAP PT Mitra Agro Sampurna halaman 18; -  

9 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Distribusi CV MAS didaerah 

mana saja? 

Jawaban Distribusi kami kebanyakan di 
Jabodetabek....................... 

o. Bahwa Terlapor XXXII (PT Karunia Alam 

Sentosa Abadi) memasarkan sapi ke 

wilayah JABODETABEK untuk 

pemotongan di RPH Petir Tangerang dan 

RPH Bubulak Bogor. Hal ini sesuai dengan 

BAP PT Karunia Alam Sentosa Abadi 

halaman 16 (vide bukti B55); ------------------  

p. Bahwa hal tersebut juga berkesesuaian 

dengan keterangan dari PT Tanjung Unggul 

Mandiri dan PT Brahman Perkasa Sentosa;  

Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Di Jabodetabek dijual kemana? 

Jawaban Kami ada supply chain yaitu RPH 

Petir Tangerang dan RPH Bubulak 
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Bogor? 

Pertanyaan 
Majelis 

Komisi 

Pembeli terbesar dimana? 

Jawaban Jabodetabek. 

Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Sebutkan komposisinya! 

Jawaban Pada tahun 2015, Jabodetabek 

sebesar 88,52%, Banten sebesar 
4,74%, dan Jawa Barat sebesar 

6,74%. 

q. Bahwa daging sapi yang di pasarkan untuk 

wilayah JABODETABEK dipasok dari RPH 

dan atau orang perorangan yang 

memotongkan sapinya di RPH yang 

berdomisili di Bekasi, Cikampek, 

Karawang, Tangerang, Bogor, Bandung, 

Jakarta, dan Subang; ---------------------------   

r. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Terlapor X, PT Fortuna 

Megah Perkasa: ----------------------------------  

Pertanyaan 

Investigator 

RPH di Jabodetabek lokasinya 

ada dimana saja? 

Jawaban Ada 12 totalnya, di Cibinong, 

Karawaci, Cikaret, Pulogadung, 

Tapos, Elders, Baleendah, 

Tasikmalaya, Curug, Kupu 

Depok, BMT Subang.  

s. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Saksi, Sdr Adi Warsito: -----  

Pertanyaan 

Terlapor XVIII 

Dimana wilayah pemasaran sapi 

Saudara? 

Jawaban 

 

 

RPH Pulogadung sehingga 

Jakarta Timur dan sekitarnya 

sampai dengan perbatasan 

Bekasi 

t. Bahwa sedikitnya pasokan sapi lokal di 

wilayah Jabodetabek karena feedloter lebih 

memilih untuk menggemukan sapi impor. 

Di lain sisi feedloter sebagian besar 

memasok sapi ke RPH atau Perorangan 

yang menjual produk daging ke wilayah 

Jabodetabek; -------------------------------------  

u. Bahwa dengan demikian, pengurangan 

pasokan atau penjualan sapi impor ke RPH 
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atau Orang Perorang/Jagal Sapi yang 

memasok daging ke wilayah Jabodetabek 

akan menyebabkan kenaikan harga sapi 

impor dan pada akhirnya akan sangat 

mempengaruhi pembentukan harga daging 

yang dijual di wilayah Jabodetabek. ---------  

(12) Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan 

jangkauan geografis dalam perkara a quo 

adalah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, dan Bekasi; ----------------------------  

(13) Bahwa dapat disimpulkan pasar bersangkutan 

yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 

11 UU No. 5 Tahun 1999 adalah Pasar Produk 

Sapi Impor yang dipasarkan di                           

daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan 

Bekasi. 

 

18.6. Tentang Pelaku Usaha --------------------------------------------------  

18.6.1. Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan 

Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah 

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik 

yang berbadan hukum atau bukan badan hukum 

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan 

usaha dalam bidang ekonomi; ---------------------------  

18.6.2. Bahwa Terlapor I, PT Andini Karya Makmur adalah 

Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Gedung 

Pesona Lt. II/216 Jalan Ciputat Raya No. 20 

Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan dengan 

kegiatan usaha antara lain perdagangan hasil 

peternakan:--------------------------------------------------  

 Pemegang saham: Agus Triatmojo, Yuniarto 

Mandala Kusuma dan Imam Pamuji; ---------------  
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 Susunan Direksi dan Komisaris: Yuniarto 

Mandala Kusuma (Direktur I), Imam Pamuji 

(Direktur II), Agus Triatmojo (Komisaris); ----------  

18.6.3. Bahwa Terlapor II, PT Andini Persada Sejahtera 

adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di 

Ruko Madison Times Square Blok B.4 No. 23-23A 

Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi 

dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan 

hasil peternakan. -------------------------------------------  

 Pemegang saham: Liawati Ratna dan Prihatin 

Nugroho; -------------------------------------------------  

 Susunan Direksi dan Komisaris: Prihatin 

Nugraha (Direktur Utama), Budi Ahmad 

Saprudin (Direktur Operasional), Liawati Ratna 

Wardani (Komisaris); ----------------------------------  

18.6.4. Bahwa Terlapor III, PT Agro Giri Perkasa adalah 

Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jl. Raya 

Natar No. 257 RT 05 RW 02 Dusun I (Natar II) Desa 

Natar Kec. Natar Lampung Selatan dengan kegiatan 

usaha antara lain penyalur/jasa hewan ternak; ------  

 Pemegang saham: Adi Kelono Adiwoso, Rosita 

HS; --------------------------------------------------------  

 Susunan Direksi dan Komisaris: Adikelana 

Adiwoso (Direktur Utama), Gregory John 

Pankhurst (Wakil Direktur Utama), Rosita HS 

(Direktur), Adi Rahman Adiwoso (Komisaris); -----  

18.6.5. Bahwa Terlapor IV, PT Agrisatwa Jaya Kencana 

adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di 

AJK Center Komplek Bidex Blok F16-17 Jl. 

Pahlawan Seribu – CBD BSD City Tangerang Selatan 

dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan 

hasil peternakan sapi bakalan; --------------------------  

 Susunan Direksi dan Komisaris: Akhmad 

Machlus Sadat (Direktur Utama), Irfan Arief 

(Direktur), Anisatus Shohibah (Komisaris); --------  
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18.6.6. Bahwa Terlapor V, PT Andini Agro Loka adalah 

Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Desa 

Bandar Putih Tua Kec. Anak Ratu Aji Kabupaten 

Lampung Tengah atau diketahui dengan alamat lain 

Kebun Jeruk Intercon Blok E1/62 Jakarta Barat 

11630 dengan kegiatan usaha antara lain 

pembibitan dan budidaya sapi potong; -----------------  

 Pemegang saham: Joko Iriantono, Johannes 

Fransiscus Albert Tandiary, Vincent Tandiary, 

Dicky Tandiary, Kevin Tandiary; ---------------------  

 Susunan Direksi dan Komisaris: Joko Iriantono 

(Direktur Utama), Kevin Tandiary (Direktur), 

Albert Tandiary (Direktur), Vincent Tandiary 

(Komisaris Utama), Dicky Tandiary (Komisaris); --  

18.6.7. Bahwa Terlapor VI, PT Austasia Stockfeed adalah 

Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Wisma 

Millenia 6th Floor Jl. M.T. Haryono Kav. 16 Jakarta 

dengan kegiatan usaha antara lain budidaya sapi 

potong; -------------------------------------------------------  

 Pemegang saham: PT Santosa Agrindo dan Japfa 

Comfeed International Pte Ltd; -----------------------  

 Susunan Direksi dan Komisaris: Samuel 

Budiharso Wibisono (Direktur Utama), Safuan 

Kasno Soewondo (Direktur), Guntur Pribadi 

(Direktur), Antonius Tommy Gozali (Komisaris 

Utama), Ignatius Herry Wibowo (Komisaris); ------  

18.6.8. Bahwa Terlapor VII, PT Bina Mentari Tunggal adalah 

Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jl. 

Industri Utama Raya Blok RR 2F-2G Jababeka II 

Cikarang Bekasi dengan kegiatan usaha antara lain 

industri pengolahan dan pengawetan daging; ---------  

 Pemegang saham: Juan Permata Adoe, Budi 

Satria Adoe, Alfatiana Avianti Adoe; ----------------  

 Susunan direksi dan komisaris: Juan Permata 

Adoe (Direktur Utama), Budi Satria Adoe 

(Direktur), Alfatiana Avianti Adoe (Komisaris); ----  
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18.6.9. Bahwa Terlapor VIII, PT Citra Agro Buana Semesta 

adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di 

Jalan Dipati Ukur No.71 Bandung dengan kegiatan 

usaha antara lain perdagangan barang dan jasa; ----  

 Pemegang saham: Asep Barli, Tuty Rusmiaty, Iin 

Rushyana, dan Dian Anggaraini; --------------------  

 Susunan Direksi dan Komisaris: Asep Barli 

(Direktur Utama), Haji Dani (Direktur), Yudi 

Guntara (Komisaris Utama), Iwan Rahwanandi 

(Komisaris), Erwin Sunardi (Komisaris); ------------  

18.6.10. Bahwa Terlapor IX, PT Elders Indonesia adalah 

Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Wisma 

Raharja Lt.8 Jl. TB Simatupang Kav. C1 Cilandak 

Jakarta Selatan dengan kegiatan usaha antara lain 

budidaya sapi potong dan industri pemotongan sapi;  

 Pemegang saham: Bank Marsden Pty LTD dan 

Elders Rural Services Australia Limited; -----------  

 Direktur: Prasetyo Endro Susilo; --------------------  

18.6.11. Bahwa Terlapor X, PT Fortuna Megah Perkasa 

adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jl. 

Gusti Ngurah Rai No. 8D Jakarta Timur dengan 

kegiatan usaha antara lain perdagangan hasil 

peternakan;--------------------------------------------------  

 Pemegang saham: Ilmiyati, Muhammad Ali, 

Tamam Kusaeri; ----------------------------------------  

 Direktur Utama: Ilmiyati; -----------------------------  

18.6.12. Bahwa Terlapor XI, PT Great Giant Livestock adalah 

Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Chase 

Plaza Podium Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 

Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain 

menjalankan usaha-usaha dalam bidang peternakan 

terutama usaha penggemukan, pengembangbiakan, 

pemeliharaan, pemotongan dan pengolahan daging 

ternak; -------------------------------------------------------  

 Pemegang saham: PT Great Giant Pine Apple 

Company dan Husodo Angkusobroto; --------------  
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 Direksi: Iswanto (Presiden Direktur ) dan Didik 

Poerwanto (Direktur); ----------------------------------  

18.6.13. Bahwa Terlapor XII, PT Lembu Jantan Perkasa 

adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jl. 

Wirajati 7 Blok A4 Komp. TNI AU Waringin Permai 

Cipinang Melayu Jakarta dengan kegiatan usaha 

antara lain perdagangan besar peternakan; -----------  

 Susunan Direksi dan Komisaris: Joyce Aryani 

Gunawan (Direktur Utama), Mardianto Wibowo 

(Direktur), Harianto Budi Rahardjo (Direktur), 

Ronald Gunawan (Komisaris); -----------------------  

18.6.14. Bahwa Terlapor XIII, PT Legok Makmur Lestari 

adalah Perseroan terbatas yang berkedudukan di 

Kp. Bojong Kamal RT 003/002 Desa Bojong Kamal 

Legok Tangerang dengan kegiatan usaha antara lain 

perdagangan eceran hasil peternakan; -----------------  

 Pemegang Saham: PT Mitra Logistik Jaya 

Kencana, Achmad Machlus Sadat; ------------------  

 Susunan Direksi dan Komisaris: Dra. Titin 

Subarti (Direktur), Mas’ulah Sikha Afiah 

(Komisaris); ----------------------------------------------  

18.6.15. Bahwa Terlapor XIV, PT Lemang Mesuji Lestary 

adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jl 

Raya Meruya Ilir Plaza Intercon Blok A III No. 14-15 

Jakarta Barat dengan kegiatan usaha antara lain 

perdagangan hasil peternakan (sapi); -------------------  

 Pemegang saham: Poltak Sitinjak dan Yuliantoni 

Queen; ---------------------------------------------------  

 Susunan Direksi dan Komisaris: Yuliantoni 

Queen (Direktur), Poltak Sitinjak (Direktur), 

Poltak Sitinjak (Komisaris); ---------------------------  

18.6.16. Bahwa Terlapor XV, PT Pasir tengah adalah 

Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kp. 

Cinangsi RT 04 RW 01 Jl. Citampele Desa 

Mentengsari Kec. Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur 
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dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan 

hasil peternakan; -------------------------------------------  

 Pemegang saham: Warsini dan Raden Marlan; ---  

 Susunan Direksi dan Komisaris: Raden Marlan 

(Direktur Utama), Suyatmi (Direktur), Iwang 

Sambas Arief (Direktur), Warsini (Komisaris); -----  

18.6.17. Bahwa Terlapor XVI, PT Rumpinary Agro Industry 

adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jl. 

Cisanggiri V/ No 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 

atau diketahui dengan alamat lain Jl. Raya 

Kalimalang Blok E Kav. N No. 4F Duren Sawit 

Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain importir 

ternak potong; ----------------------------------------------  

 Susunan Direksi dan Komisaris: Mahesa 

Mahardika (Direktur Utama), Koesbandrio 

(Direktur), Lia Ardani (Direktur), Rahajeng 

Harumi Herdikanti (Komisaris); ----------------------  

18.6.18. Bahwa Terlapor XVII, PT Santosa Agrindo adalah 

Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Wisma 

Millenia 6th Floor Jl. MT Haryono Kav 16 Jakarta 

dengan kegiatan usaha antara lain penggemukan 

sapi potong dan industri pengolahan daging sapi; ----  

 Susunan Direksi dan Komisaris: Samuel 

Budiharso Wibisono (Direktur Utama), Safuan 

Kasno Soewondo(Direktur), Guntur Pribadi 

(Direktur), Antonius Tommy Gozali (Komisaris 

Utama), Drs. Ignatius Herry (Komisaris), Prof. 

DR.Ir. Bungaran Saragih (Komisaris); --------------  

18.6.19. Bahwa Terlapor XVIII, PT Sadaijiwa Niaga Indonesia 

adalah Perseroan terbatas yang berkedudukan di 

Ruko Kalimalang Square Blok QRS Jl. K.H. Nur Ali 

RT 007 RW 003 Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi 

dengan kegiatan usaha antara lain supplier hasil 

peternakan;--------------------------------------------------  

 Pemegang saham: Nur Safina Ayu Aszzahra, 

Suwaji, Sardin Silalahi, Bonny Budi Yuwono; -----  
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 Susunan Direksi dan Komisaris: Nur Safina Ayu 

Aszzahra (Direktur), Sardin Silalahi (Komisaris); -  

18.6.20. Bahwa Terlapor XIX, PT Septia Anugerah adalah 

Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Ruko 

Fatmawati Permai Kav. 26 D Jl. R.S. Fatmawati Pd. 

Labu–Jakarta Selatan atau diketahui dengan alamat 

lain Jl. Raya Bambu Apus No. 86 RT 003/003 Kel. 

Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur dengan 

kegiatan usaha antara lain importir hasil 

peternakan;--------------------------------------------------  

 Direktur Utama: Indra Gunawan, Direktur: Novi 

Haryanto; ------------------------------------------------  

18.6.21. Bahwa Terlapor XX, PT Tanjung Unggul Mandiri 

adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di 

Kp. Kelor RT 03/02 Ds. Kampung Kelor Sepatan 

Timur Tangerang Banten dengan kegiatan usaha 

antara lainperdagangan hasil peternakan; -------------  

 Pemegang saham: Buntoro Hasan, Pudjantoro 

Hasan, Koko Setiawan, Sanko Hasan; --------------  

 Susunan Direksi dan Komisaris: Buntoro Hasan 

(Direktur Utama), Sanko Hasan (Direktur), 

William Hasan (Komisaris); ---------------------------  

18.6.22. Bahwa Terlapor XXI, PT Widodo Makmur Perkasa 

adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jl. 

Raya Cilangkap No. 58 RT 007 RW 003 Cilangkap 

Cipayung Jakarta Timur dengan kegiatan usaha 

antara lain pembibitan dan budidaya sapi potong; ---  

 Susunan Direksi dan Komisaris: Raden Marlan 

(Direktur Utama), Suyatmi (Direktur), Warsini 

(Komisaris Utama), Sri Rahayu (Komisaris), 

Romdoni (Komisaris); ----------------------------------  

18.6.23. Bahwa Terlapor XXII, PT Kariyana Gita Utama 

adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di jl. 

Raya Pasar Minggu No. 49 Jakarta Selatan dengan 

kegiatan usaha antara lain mengusahakan 

perusahaan ternak besar; ---------------------------------  



 

 
-68 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

 Pemegang saham: Yayasan Bina Sejahtera Warga 

BULOG disingkat YABINTRA sebanyak 2.030 

(dua ribu tiga puluh) saham, Rochmat Wijoyo 

sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) saham, 

Soemardjo sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) 

saham, Faizal Achmad Binaranto sebanyak 230 

(dua ratus tiga puluh) saham; -----------------------  

 Susunan Direksi dan Komisaris: Direktur Utama 

Faisal Achmad Binaranto, Direktur Setiabudi 

Hidayat, Direktur Suratno, Komisaris Utama 

Suhadi, Komisari Rokhmat Hidayat; ----------------  

18.6.24. Bahwa Terlapor XXIII, PT Sukses Ganda Lestari 

adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di 

Menara Thamrin lantai 3 Jl. M.H. Thamrin Kav. 3 

Jakarta 10250 dengan kegiatan usaha antara lain 

menjalankan kegiatan usahadibidang peternakan;---  

 Pemegang saham Mulyo Setiawan sebanyak 

1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh ribu) 

lembar saham dan Djoko Andryas Djunaedy 

sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar 

saham; ---------------------------------------------------  

 Susunan Direksi dan Komisaris: Direktur Utama 

Deddy; ---------------------------------------------------  

18.6.25. Bahwa Terlapor XXIV, PT Nusantara Tropical Farm 

adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jl. 

Taman Nasional Way Kambas RT 15/ RW 08 Ds. 

Rajabasa Lama I, Labuhan Ratu Lampung Timur 

dengan kegiatan usaha antara lain ikut serta 

mendirikan dan atau dengan cara memiliki saham 

didalam atau bekerjasama dengan perseroan atau 

badan hukum lain yang mempunyai maksud dan 

tujuan yang sama atau sebagian sama dengan 

maksud dan tujuan perseroan; --------------------------  

 Pemegang saham: White Collar B.V. sebanyak 

15.925 (lima belas ribu sembilan ratus dua 

puluh lima) lembar saham dan PT Umas Jaya 
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Agro Industri sebanyak 16.575 (enam belas ribu 

lima ratus tujuh puluh lima) lembar saham; ------  

 Susunan Direksi dan Komisaris :Husodo 

Angkosubroto (Presiden Direktur), Sundap 

Carulli (Direktur), Alejandre Samoy (Direktur), 

Laird Douglas Whiple (Presiden Komisaris), 

Arturo Katigbak Librea Junior (Komisaris), 

Setiawan Achmad (Komisaris) Terry Bahar 

(Komisaris); ----------------------------------------------  

18.6.26. Bahwa Telapor XXV, PT Karya Anugerah Rumpin 

adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jl. 

Raya Cibodas No. 99 RT 06 RW 05 Rumpin 

Kabupaten Bogor dengan kegiatan usaha antara lain 

menjalankan kegiatan usaha di bidang peternakan; -  

 Pemegang saham: Karnadi Winaga sebanyak 

1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham, 

Sianasari sebanyak 625 (enam ratus dua puluh 

lima) saham dan Oei Fendriani sebanyak 625 

(enam ratus dua puluh lima); ------------------------  

 Susunan Direksi dan Komisaris: Haris Alfiandi 

(Direktur Utama), Karnadi Winaga (Direktur), Oei 

Fendriani (Direktur), Darmadi Winaga (Komisaris 

Utama), Sianasari (Komisaris), Surya Winaga 

(Komisaris), Abraham Sudiro (Komisaris); ---------  

18.6.27. Bahwa Terlapor XXVI, PT Sumber Cipta Kencana 

adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jl. 

Hilian Biduk Dusun Umbul Bendo Desa Kejadian 

Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran Lampung 35363 

dengan kegiatan usaha antara lain menjalankan 

kegiatan usaha di bidang peternakan; ------------------  

 Pemegang saham: Ferry Soesanto Putera 

sebanyak 1.275 (seribu dua ratus tujuh puluh 

lima) saham, Sofa sebanyak 150 (seratus lima 

puluh) saham, Andre Soesanto Putera sebanyak 

75 (tujuh puluh lima) saham;------------------------- 
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 Susunan Direksi dan Komisaris: Ferry Soesanto 

Putera (Direktur), Sofa (Komisaris);------------------ 

18.6.28. Bahwa Terlapor XXVII, PT Brahman Perkasa Sentosa 

adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di 

Kp. Kelor RT 03/02 Ds. Kampung Kelor Kec. Sepatan 

Timur Kab. Tangerang Banten dengan kegiatan 

usaha antara lain peternakan sapi; ---------------------  

 Pemegang saham: Pudjantoro Hasan sebanyak 

114.000 (seratus empat belas ribu) saham, Sanko 

Hasan sebanyak 114.000 (seratus empat belas 

ribu) saham, Buntoro Hasan sebanyak 72.000 

(tujuh puluh dua ribu) saham; ----------------------  

 Susunan Direksi dan Komisaris: Pudjantoro 

Hasan (Direktur Utama), Sanko Hasan (Direktur), 

Buntoro Hasan (Komisaris); --------------------------  

18.6.29. Bahwa Terlapor XXVIII, PT Catur Mitra Taruma 

adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jl. 

Condet Raya 23-24 RT 008 RW 012 Baru Pasar Rebo 

Jakarta Timur 13780 dengan  kegiatan usaha antara 

lain  menjalankan usaha bidang pertanian; -----------  

 Pemegang saham: Ifyandri Sutan Rajolelo 

sebanyak 17.500 (tujuh berlas ribu lima ratus) 

saham, Abimanyu Suyoso sebanyak 105.000 

(seratus lima ribu) saham, Syahban Sinuraya 

sebanyak 21.875 (dua puluh satu ribu delapan 

ratus tujuh puluh lima) saham, Djoko Suwono 

sebanyak 30.625 (tiga puluh ribu enam ratus 

dua puluh lima) saham; -------------------------------  

 Susunan Direksi dan Komisaris: Ifyandri Sutan 

Rajolelo (Direktur Utama), Abimanyu Suyoso 

(Komisaris Utama), Syahban Sinuraya 

(Komisaris), Djoko Suwono (Komisaris); ------------  

18.6.30. Bahwa Terlapor XXIX, PT Kadila Lestari Jaya adalah 

Perseroan Terbatas berkedudukan di Gedung Pesona 

Lt. II/217 Jl. Ciputat Raya No. 20 Jakarta Selatan 
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dengan kegiatan usaha antara lain menjalankan 

bidang usaha peternakan; --------------------------------  

 Pemegang saham: Handy Tanu Saputra sebanyak 

3.000 (tiga ribu) saham dan Johnny Subagio 

sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham; ------------------  

 Susunan Direksi dan Komisaris: Nusyirwan 

(Direktur Utama), Johnny Subagio (Komisaris), 

Handy Tanu Saputra (Komisaris); -------------------  

18.6.31. Bahwa Terlapor XXX, CV Mitra Agro Sangkuriang 

adalah Persekutuan Komanditer berkedudukan di Jl. 

Raya Sukabumi Gg. Haji Amin No. D 08 RT 002/001 

Kec. Sawahgede Kabupaten Cianjur dengan kegiatan 

usaha antara lain; ------------------------------------------  

 Pemegang saham: Kusnady Tatang, Suryana C.H. 

Jamhur, Tjoeng Miauw Han; -------------------------  

 Susunan Direksi dan Komanditer: Kusnady 

Tatang (Direktur I), Suryana C.H. Jamhur 

(Direktur II), Tjoeng Miauw Han (Komanditer); ----  

18.6.32. Bahwa Terlapor XXXI, CV Mitra Agro Sampurna 

adalah Persekutuan Komanditer berkedudukan di 

Kp. Babakan Ngantai RT 027/012 Ds. Kedawung 

Kec. Pabuaran Kab. Subang dengan kegiatan usaha 

antara lain budidaya sapi; --------------------------------  

 Pemegang saham; Riza Haerudin, Suryana C.H. 

Jamhur, Hardy Pangestu; ----------------------------  

 Persero pengurus: Riza Haerudin (Direktur I), 

Hardy Pangestu (Direktur II), Suryana C.H. 

Jamhur (Persero Komanditer); -----------------------  

18.6.33. Bahwa Terlapor XXXII, PT Karunia Alam Sentosa 

Abadi adalah Perseroan Terbatas berkedudukan di 

Jl. Pagar Alam Dusun II Kp. Rengas Kec. Bekri 

Lampung Tengah dengan kegiatan usaha antara lain 

peternakan;--------------------------------------------------  

 Pemegang saham: Eko Sunar Rachmanto 

sebanyak 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima 

puluh) saham, Handayani Patrianti Kartini 
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sebanyak 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima 

puluh) saham, Magdalena Rini Puspasari 

sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) saham, 

Nanang Purus Subendro sebanyak 1.500 (seribu 

lima ratus) saham dan Gunawan Hadi Prabawa 

sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham; -------  

 Susunan Direksi dan Komisaris: Gunawan Hadi 

Praba (Direktur Utama), Nanang Purus Subendro 

(Direktur), Eko Sunar Rachmanto (Komisaris 

Utama), Handayani Patrianti Kartini (Komisaris), 

Magdalena Rini Puspasari (Komisaris); -------------  

18.6.34. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam objek 

perkara ini adalah pelaku usaha yang melakukan 

penggemukan dan importasi sapi secara 

berkelanjutan atau tidak berkelanjutan setiap 

tahunnya pada periode 2013 sampai dengan tahun 

2015; ---------------------------------------------------------  

18.6.35. Bahwa pelaku usaha sebagaimana dimaksud juga 

merupakan pelaku usaha yang memasarkan sapi ke 

wilayah RPH di Bekasi, Cikampek, Karawang, 

Tangerang, Bogor, Bandung, Jakarta dan Subang; --  

18.6.36. Bahwa terdapat beberapa pelaku usaha yang 

memiliki hubungan afiliasi kepemilikan saham yang 

sama sebagaimana disebutkan sebagaimana berikut: 

 PT Austasia Stockfeed dan PT Santosa Agrindo;-- 

 PT Pasir Tengah dan PT Widodo Makmur 

Perkasa; --------------------------------------------------  

 PT Tanjung Unggul Mandiri dan PT Brahman 

sakti Perkasa; -------------------------------------------  

 PT Agrisatwa Jaya Kencana dan PT Legok 

Makmur Lestari; ----------------------------------------  

 PT Great Giant Livestock dan PT Nusantara 

Tropical Farm; ------------------------------------------  

18.7. Tentang Analisis Dugaan Pelanggaran -------------------------------  

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan 

pelanggaran dalam perkara ini adalah dugaan pelanggaran 
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Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1999 yang 

menyatakan: ---------------------------------------------------------------  

 

Pasal 11 

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya yang bermaksud 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.” 

 

Pasal 19 huruf c 

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan 

baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat berupa: c. Membatasi peredaran dan atau 

penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan.” 

 

Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 11 

UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan 

sebagai berikut: -----------------------------------------------------------  

18.7.1. Pelaku Usaha -----------------------------------------------  

(1) Bahwa pengertian pelaku usaha berdasarkan 

ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 

1999 adalah setiap orang perorangan atau 

badan usaha, baik yang berbadan hukum atau 

bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan di 

dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian, menyelenggarakan 

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; ---------  

(2) Bahwa pelaku usaha yang diduga melakukan 

pelanggaran Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 

dalam perkara ini adalah sebagaimana 

dijelaskan dalam analisa pelaku usaha; --------  

(3) Bahwa unsur pelaku usaha sebagaimana 

dijelaskan dalam analisa pelaku usaha telah 

terpenuhi. --------------------------------------------  

18.7.2. Perjanjian ----------------------------------------------------  

(1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 

7 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud 
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dengan perjanjian adalah suatu perbuatan 

satu atau lebih pelaku usaha untuk 

mengikatkan diri terhadap satu atau lebih 

pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik 

tertulis maupun tidak tertulis; -------------------  

(2) Bahwa KUH Perdata sebagai ketentuan hukum 

umum, memberikan definisi perjanjian dalam 

Pasal 1313. Definisi yang terdapat dalam Pasal 

1313 jauh lebih luas daripada definisi 

perjanjian yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 

UU No. 5/1999 (vide bukti B22); -----------------  

(3) Bahwa Pasal 1337 KUH Perdata tidak 

membatasi subyek perjanjian, itu bisa siapa 

saja, sedangkan dari segi perumusannya, 

pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999 membatasi 

subyek perjanjian hanya pada pelaku usaha, 

artinya perjanjian yang menjadi sasaran 

keberlakuan UU No. 5/1999 hanya perjanjian 

yang dibuat oleh pelaku usaha saja; ------------  

(4) Bahwa dalam konteks perjanjian, UU No. 

5/1999 merupakan lex speciali dari KUH 

Perdata yang merupakan lex generali. Oleh 

karenanya, berlakulah asas hukum lex speciali 

derogat legi generali. KUH Perdata baru 

berlaku kembali secara penuh terhadap 

perjanjian yang dilarang oleh Pasal 11 UU No. 

5/1999 bilamana terhadap perjanjian tersebut 

tidak ada aturan khusus yang berlaku; ---------  

(5) Bahwa ketentuan anak kalimat terakhir dari 

Pasal 11 UU No. 5/1999 berbunyi: “yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

dan atau persaingan usaha tidak sehat”. 

Dengan menuliskan kata “dapat” sebelum kata 

“mengakibatkan” dalam perumusan pasalnya, 

menunjukkan bahwa potensi atau akibat 

negatif dari pembuatan dan pelaksanaan 

perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 11 UU 
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No. 5/1999 tersebut masih belum pasti, dan 

oleh karenanya pembuktiannya tidak dapat 

dilakukan secara konvensional sesuai 

ketentuan KUH Perdata ataupun Hukum 

Acara Perdata; ---------------------------------------  

(6) Bahwa Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, 

syarat sah suatu perjanjian harus memenuhi 

beberapa hal diantaranya:  ------------------------  

 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;  

 Kecakapan untuk membuat perjanjiaan; ----  

 Suatu hal tertentu;  -----------------------------  

 Suatu sebab yang halal; ------------------------  

(7) Bahwa KUH Perdata juga memberikan 

kemungkinan lain, terdapatnya  kesepakatan 

untuk mengikatkan diri secara diam-diam 

pada perjanjian (vide ketentuan hukum 

tentang pemberian kuasa (lastgeving) – Pasal 

1792 s/d Pasal 1819 KUH Perdata); -------------  

(8) Untuk membuktikan adanya kesepakatan 

yang dibuat secara diam-diam, pembuktian 

dilakukan dengan apa yang ditetapkan dalam 

Pasal 1866 KUH Perdata, tanpa melihat ada 

atau tidaknya penawaran (offer) secara tertulis 

atau lisan, dan dengan ditambah bukti 

mengenai peristiwa bahwa penawaran (offer) 

tersebut telah diterima dengan dijalankannya 

hak dan dilaksanakannya kewajiban yang 

lahir dari perjanjian;--------------------------------  

(9) Bahwa telah terbukti dalam fakta persidangan, 

APFINDO sebagai assosiasi yang mewadahi 

Feedloter di Indonesia telah memfasilitasi 

Feedloter untuk membicarakan mengenai 

produksi dan pemasaran, membagi informasi 

mengenai produksi dan membuat kesepakatan 

terkait produksi dan pemasaran; ----------------  

(10) Bahwa peranan APFINDO dalam mengatur 

produksi dapat dibuktikan terjadi pada saat 
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ijin importasi diturunkan menjadi 50.584 ekor 

sapi pada kuartal ke III tahun 2015 dari 

sebelumnya sejumlah 250.012 ekor sapi pada 

kuartal II (vide bukti B6);  -------------------------  

(11) Bahwa pada saat penurunan ijin importasi, 

Kementerian Perdagangan hanya menetapkan 

jumlah kuota importasi sebesar 50.584, 

sedangkan besaran kuota impor masing 

masing feedloter diserahkan dan ditentukan 

oleh APFINDO (vide bukti B6);  -------------------  

(12) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Saksi Muhammad Yani, S.H. 

yang merupakan Kepala Sub Direktorat 

Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Holtikultura, 

dan Perikanan Kementerian Perdagangan: -----  

Pertanyaan 

Investigator 

Terkait kuota sapi yang disetujui 

hanya 50.000 ekor saja, lalu 

bagaimana cara membagi ke para 

pemohon kuota sapi tersebut? 

Jawaban 

 

 

adanya kuota sapi yang hanya 50.000 

ekor tersebut sudah disampaikan dan 

dipublish di berbagai media massa. 

Dan pada akhirnya mereka 

menyesuaikan kuota tersebut.......... 

(13) Bahwa penentuan mengenai besaran kuota 

impor dibicarakan dan disepakati dalam rapat 

pengurus dan anggota APFINDO; ----------------  

(14) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Saksi Muhammad Yani, S.H. 

yang merupakan Kepala Sub Direktorat 

Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Holtikultura, 

dan Perikanan Kementerian Perdagangan: -----  

Pertanyaan 

Investigator 

bagaimana cara pembagiannya? 

Apakah diserahkan ke Assosiasi atau 

ada screening atau seleksi dari pihak 

Saudara?  

Jawaban 

 

kami informasikan ke importir, mereka 

membagi sendiri.Saya tidak pernah 

ikut rapat dan tidak tahu pembagian  

tersebut. 

(15) Bahwa dengan adanya pembagian kuota impor 

bagi masing masing importir yang dilakukan 
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oleh APFINDO, menunjukan fakta bahwa telah 

terjadi pembicaraan mengenai produksi dan 

tukar menukar informasi mengenai volume 

produksi dari feedloter; ----------------------------  

(16) Bahwa dengan terdapatnya fakta feedloter 

merealisasikan ijin impor sebesar 32.838 ekor 

dari ijin impor yang diberikan sebesar 50.584 

ekor telah membuktikan bahwa kesepakatan 

mengenai pembagian kuota impor masing 

masing feedloter telah dipatuhi bersama sama 

dan berjalan efektif; --------------------------------  

(17) Bahwa menyikapi kebijakan pengurangan 

kuota oleh pemerintah, APFINDO 

mengumpulkan anggotanya dan menyarankan 

agar anggotanya menyiapkan diri dengan baik 

untuk kelangsungan bisnis. Asosiasi juga 

menyarankan untuk menaikkan harga dan 

mempersiapkan penjualannya dengan 

pertimbangan ketersediaan sapi siap jual pada 

masing-masing feedloter (vide bukti B25); ------  

(18) Bahwa Organisasi APFINDO terdiri dari:--------  

 Anggota yang secara keseluruhan adalah 

Feedloter;  -----------------------------------------  

 Ketua dan Anggota Dewan yang dipilih dari 

Feedloter oleh Anggota APFINDO; -------------  

 Direktur Eksekutif yang dipilih oleh Ketua 

dan Anggota Dewan dan dapat berasal dari 

Internal ataupun Eksternal APFINDO; -------  

(19) Bahwa Terlapor dalam perkara a quo 

merupakan anggota dari asosiasi APFINDO. 

Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan 

BAP PT Catur Mitra Taruma halaman 19, BAP 

PT Karunia Alam Sentosa Abadi halaman 21, 

BAP PT Elders Indonesia halaman 20, BAP                

PT Austasia Stockfeed halaman 29, BAP                   

PT Andini Karya Makmur halaman 52, BAP                
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PT Mitra Agro Sangkuriang halaman 21, BAP 

PT Sadajiwa Niaga Indonesia; ---------------------  

47 Pertanyaan 

Investigator 

Apakah bapak tergabung sebagai 

anggota APFINDO? 

Jawaban ya 

          (vide BAP PT Catur Mitra Taruma) 

 

54 Pertanyaan 

Investigator 

PT KASA sebagai perusahaan 

baru, apakah saudara menjadi 

anggota asosiasi? 

Jawaban ya 

          (vide BAP PT Karunia Alam Sentosa Abadi) 

 

53 Pertanyaan 

Investigator 

Apakah PT Elders masuk menjadi 

anggota asosiasi? 

Jawaban ya 

               (vide BAP PT Elders Indonesia) 

 

39 Pertanyaan 
Investigator 

Apakah saudara aktif di asosiasi? 

Jawaban Tidak, tetapi staf saya yang hadir 

secara bergantian 

               (vide BAP PT Austasia Stockfeed) 

 

145 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Apakah saudara aktif di 

APFINDO? 

Jawaban Ya cukup aktif. Saya menjadi 

anggota dewan 

          (vide BAP PT Andini Karya Makmur) 

 

65 Pertanyaan 

Investigator 

Apakah AAL tergabung sebagai 

anggota asosiasi? 

Jawaban ya 

          (vide BAP PT Andini Agro Loka) 

  

59 Pertanyaan 

Investigator 

Apakah saudara ikut tergabung ke 

dalam Asosiasi? 

Jawaban ........................................., 

sehingga mau tidak mau saya 

masuk asosiasi 

          (vide BAP PT Mitra Agro Sangkuriang) 

 

1.  Pertanyaan 

Investigator 

Apakah PT Sadajiwa Niaga 

Indonesia merupakan anggota 

asosiasi? 

Jawaban Iya. 

           (vide PT Sadajiwa Niaga Indonesia) 

 

(20) Bahwa terdapat juga fakta persidangan yang 

menunjukkan kesepakatan melakukan 

pengaturan pemasaran dengan cara 

melakukan pengaturan pasokan atau 

penjualan sapi yang beredar, sehingga hal 

tersebut menciptakan kelangkaan sapi 
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sehingga berdampak pada kenaikan harga jual 

sapi (vide bukti B25, B27, B28); ------------------  

(21) Bahwa pengaturan pasokan atau penjualan 

sapi yang beredar dilakukan oleh feedloter 

pada saat Pemerintah menurunkan ijin kuota 

impor pada saat triwulan II tahun 2013 dan 

Kuartal III tahun 2015; ----------------------------  

(22) Bahwa turunnya kuota pada tahun 2013 juga 

disikapi para Terlapor dengan melakukan 

pengaturan penjualan untuk menjaga 

kelangsungan bisnis sapi dan menaikkan 

harga hingga mencapai Rp 38.000,-/kg hidup 

(vide bukti B25, B27, B28); -----------------------  

(23) Bahwa pengaturan pasokan atau penjualan 

sapi dapat dibuktikan dengan terdapatnya 

fakta, pada tahun 2015, feedloter secara 

bersamaan memberikan informasi kepada 

pelanggan masing masing feedloter yaitu RPH 

atau Perorangan/Jagal Sapi mengenai 

penurunan kuota impor yang menyebabkan 

stok atau persediaan sapi yang tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan pasar, sehingga 

akan berdampak kepada kenaikan harga sapi 

yang akan dijual dan pembatasan jumlah sapi 

yang diberikan kepada RPH atau 

Perorangan/Jagal Sapi; ----------------------------  

(24) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Terlapor PT Sadajiwa Niaga 

Indonesia; --------------------------------------------  

Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Apa yang Saudara lakukan dengan 

hanya mendapatkan jatah 914? 

Jawaban Kita kemudian memberikan 

informasi tersebut ke pedagang 

bahwa kami hanya dapat kuota 

sedikit. 

(25) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan 

dari Saksi, Sdr Adi Warsito: -----------------------------------  
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Pertanyaan 

Terlapor I 

Apakah kesimpulannya harga naik 

tersebut karena kuota diturunkan? 

Jawaban 

 
 

Dari feedloter menginformasikan karena 

kuota IU3 diturunkan menjadi hanya 

50.000 sehingga feedloter berfikir 

apabila sapi impor tersebut dijual ke 

saya maka akan terjadi kekosongan 

stock sapi di kandang disatu sisi 

mereka ada tenaga kerja yang banyak 

sehingga membuat feedloter bingung 

bagaimana mempekerjakan tenaga 

kerjanya tersebut sedangkan di satu 

sisi apabila mengisi kandang yang 

kosong, feedloter mengganti dengan 

sapi lokal juga dirasa berat karena 

harga sapi lokal sudah berkisar Rp. 

42.000. 

Pertanyaan 

Majelis 

Apakah mogok itu juga disampaikan ke 

assosiasi? 

Jawaban 

 

 

Tidak, karena penjelasannya selalu 

sama, kuota sedikit, harga naik, stock 

kandang hanya sedikit, cost tenaga 

kerja tetap 100% maka dengan jawaban 

seperti itu pada bulan maret kami 

sepakat bersama sama teman teman 

untuk mogok..... 

(26) Bahwa pemberian informasi mengenai 

kenaikan harga dan pembatasan pasokan sapi 

selain disampaikan langsung kepada 

pelanggan RPH dan Perorangan/jagal sapi 

tetapi juga dipertegas kepada Pengurus 

Assosiasi Pedagang Sapi yang pada saat itu 

menanyakan langsung kepada Feedloter yang 

memiliki penguasaan pasar yang besar di 

pasar sapi diantaranya adalah PT Tanjung 

Unggul Mandiri, PT Widodo Makmur,               

PT Santosa Agrindo, dan PT Agrisatwa; ---------  

(27) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Saksi, Sdr. Adi Warsito:--------  

Pertanyaan 

Majelis 

Saudara melakukan safari pada 

Maret 2015 ke feedloter yang mana 

saja? 

Jawaban 

 

 

Saya bersama teman teman diwakili 

6-7 orang melakukan safari ke                           

PT Tanjung Unggul Mandiri,                     

PT Widodo Makmur, PT Santosa 

Agrindo, PT Agrisatwa. Semua 

jawaban hampir sama 
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(28) Bahwa pemberian informasi mengenai 

kenaikan harga dan pembatasan pasokan oleh 

feedloter, pada akhirnya memang benar terjadi 

dan dilakukan oleh feedloter secara bersama 

sama. Dengan demikian, Perilaku feedloter 

yang secara bersama sama memberikan 

informasi mengenai kenaikan harga dan 

pembatasan pasokan merupakan fakta bahwa 

hal tersebut telah membuktikan feedloter telah 

menyepakati perilaku tersebut sebelumnya 

atau telah disepakati secara diam diam; --------  

(29) Bahwa berdasarkan fakta persidangan, 

feedloter juga tidak dapat secara bebas dapat 

menentukan harga jual sapi berdasarkan 

keinginan dari feedloter sendiri. Untuk 

menaikan atau menurunkan harga harus 

dibicarakan dan disepakati terlebih dahulu 

bersama sama dengan anggota assosiasi 

APFINDO;---------------------------------------------  

(30) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Terlapor PT Sadajiwa Niaga 

Indonesia pada saat proses penyelidikan; ------  

Pertanyaan 

Investigator 

Apakah dimungkinkan pada tahun 

2013, harga per kilo gram hidup 

sebesar Rp. 28.000 sementara yang 

lain sebesar 34.000-38.000.  

Jawaban Tidak mungkin karena biasanya di 

asosiasi, hal ini dibicarakan terlebih 

dahulu. Meskipun tidak dipatok harga 

tertentu tetapi kami saling memantau 

(31) Bahwa meskipun keterangan PT Sadajiwa 

Niaga Indonesia di proses penyelidikan 

dibantah pada saat proses persidangan oleh 

Direktur Utama tetapi Staf Bambang Hartoyo 

dan Komar Hari Budiono telah mendapatkan 

kuasa dari Direktur Utama untuk memberikan 

keterangan ke Tim Investigator dalam proses 

penyelidikan (vide Dokumen Surat Kuasa 

Direktur Sadajiwa);  --------------------------------  
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Pertanyaan 

Investigator 

Kami memiliki bukti Berita Acara 

Penyelidikan pemeriksaan terhadap PT 

Sadajiwa Niaga Indonesia pada tanggal 

19 Maret 2014, dimana dalam Berita 

Acara Pemeriksaan tersebut ada 

keterangan yang diberikan oleh  Bapak 

Bambang Hartoyo dan Bapak Komar 

Hari Budiono dengan Surat Kuasa 

yang diberikan oleh Saudara sendiri 

dimana dalam salah satu keteranganya 

terkait asosiasi, terdapat pernyataan 

dari Bapak Komar Hari Budiono yang 

menyatakan soal harga. Pertanyaannya 

adalah “Apakah dimungkinkan pada 

tahun 2013, harga per kilo gram hidup 

sebesar Rp. 28.000 sementara yang 

lain sebesar 34.000-38.000. Dan 

jawaban yang disampaikan adalah 

“Tidak mungkin karena biasanya di 

asosiasi, hal ini dibicarakan terlebih 

dahulu. Meskipun tidak dipatok harga 

tertentu tetapi kami saling memantau. 

Jawaban Karena saat itu saya tidak dapat hadir 

maka saya mengutus staf saya, Bapak 

Bambang Hartoyo dan Bapak Komar 

Hari Budiono. 

(32) Bahwa dalam persidangan, Direktur Utama 

PT. Sadajiwa Niaga Indonesia memang 

mengakui Bambang Hartoyo merupakan staf 

yang biasa mewakili perusahaan untuk 

menghadiri rapat asosiasi; ------------------------  

Pertanyaan 

Investigator 

Apakah Bapak Bambang Hartoyo 

pernah mengikuti pertemuan asosiasi? 

Jawaban Bapak Bambang Hartoyo adalah orang 

yang biasa mewakili PT Sadajiwa Niaga 

Indonesia untuk hadir dalam 

pertemuan asosiasi. 

(33) Bahwa terdapat fakta pula yang menunjukan 

harga dibicarakan dalam Asosiasi APFINDO 

dimana pada bulan April tahun 2012, 

APFINDO menawarkan harga daging sapi 

prosot Rp 68.000,-/kg kepada NAMPA dalam 

pertemuan di Kementerian Perdagangan 

sebagaimana pertemuan tersebut diakui oleh 

Terlapor IX (PT Elders Indonesia) dan harga 

tersebut adalah harga yang ditawarkan oleh 

APFINDO dan bukan harga himbauan dari 
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pemerintah. Hal ini sesuai dengan dokumen 

rapat bulan April 2012 dan BAP PT Elders 

Indonesia halaman 21; -----------------------------  

Pertanyaan 

Investigator 

April 2013 asosiasi atau salah satunya 

PT Elders Indonesia mendapatkan 
undangan terkait pemenuhan daging 

untuk industry, pada saat itu yang 

tertulis adalah APFINDO menyetujui 

harga. 

Bagaimana APFINDO sebagai asosiasi 

bisa mempropose harga, padahal kalau 
mendengar dari keterangan saudara 

tadi sebelumnya tidak pernah ada 

rapat pembahasan? 

Jawaban Ketika kami mendapat undangan dari 

Kementerian (Kemendag), biasanya 

kami hadir. Tujuan APFINDO 
mengumpulkan anggota meminta 

anggota untuk menghadiri rapat, 

karena undangan sebelumnya 

ditujukan ke APFINDO dan dari 

APFINDO disebarkan ke masing-masing 

anggota, sehingga APFINDO 
mengharapkan agar anggota untuk 

hadir dalam setiap undangan 

pertemuan 

(34) Bahwa kesepakatan mengenai harga 

dilakukan dengan cara feedloter satu dengan 

yang lain saling menyesuaikan harga. 

Penyesuaian biasanya dilakukan dengan cara 

feedloter yang memiliki pangsa pasar relatif 

tinggi menaikan harga terlebih dahulu dan 

kemudian feedloter lainnya menyesuaikan 

kenaikan harga dengan berpatokan pada 

harga yang dikeluarkan oleh feedloter yang 

memiliki pangsa pasar yang relatif tinggi; ------  

(35) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari CV Mitra Agro Sampurna; -----  

Pertanyaan 

Investigator 

Pada tahun 2015, dari data yang 

bapak sebutkan tadi ada kenaikana 

tinggi di kuartal 3, kenapa di kuartal 3 

tersebut harga mulai merangkak naik? 

Jawaban Sebetulnya dari awal tahun di Januari, 

saya ingin harga di level Rp 40.000, 

karena pembelian kita sudah di level 
itu. ................ jadi kalau ditanya 

kenapa Agustus baru naik, karena 

saya baru punya chance naik di bulan 

itu, inginnya dari bulan Januari saya 

naikkan. 

Pertanyaan 
Investigator 

Kenapa pada akhirnya harga di 
kuartal 3 bisa naik tinggi? 
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Jawaban Karena customer kami mau beli 
dengan harga tinggi 

(36) Bahwa hal tersebut juga berkesesuian dengan 

keterangan dari Terlapor PT Catur Mitra 

Taruma; ----------------------------------------------  

Pertanyaan 

Investigator 

Kenapa harganya bisa berbeda-beda 

padahal ambilnya di 1 kuartal yang 
sama? 

Jawaban Harga dipasar seperti itu, kompetitor 

kita harganya lebih rendah jadi mau 

tidak mau kita harus turun harga dan 

setiap shipment harganya beda 

(37) Bahwa feedloter yang memiliki pangsa pasar 

yang relatif tinggi diantaranya adalah: ----------  

 PT Austasia Stockfeed dan PT Santosa 

Agrindo merupakan satu grup usaha yang 

menguasai pangsa pasar sekitar 14,42% 

pada tahun 2015; --------------------------------  

 PT Agrisatwa Jaya Kencana dan PT Legok 

Makmur Lestari merupakan satu grup 

usaha yang menguasai pangsa pasar sekitar 

11,84% pada tahun 2015; ----------------------  

 PT Great Giant Livestock dan PT Nusantara 

Tropical Farm merupakan satu grup usaha 

yang menguasai pangsa pasar sekitar 

11,72% pada tahun 2015; ----------------------  

 PT Tanjung Unggul Mandiri dan                          

PT Brahman sakti Perkasa merupakan satu 

grup usaha yang menguasai pangsa pasar 

sekitar 11,10% pada tahun 2015; -------------  

 PT Pasir Tengah dan PT Widodo Makmur 

Perkasa merupakan satu grup usaha yang 

menguasai pangsa pasar sekitar 9,20% pada 

tahun 2015; ---------------------------------------  

(38) Bahwa informasi kenaikan harga dari feedloter 

lain tersebut didapat dengan cara melihat 

willingness to pay dari pembeli sapi maupun 

informasi yang didapatkan langsung dari 

pembeli;-----------------------------------------------  
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(39) Bahwa alasan kenaikan harga sapi tidak 

dilakukan secara bersama sama dalam satu 

waktu karena feedloter yang memiliki pangsa 

pasar kecil akan beresiko kehilangan pembeli 

karena berpindah ke feedloter lainnya;----------   

(40) Bahwa tindakan feedloter meningkatkan harga 

jual didahului dengan tindakan mengatur 

pasokan sapi yang beredar dipasar secara 

bersama sama dengan alasan terjadi 

penurunan kuota impor;---------------------------  

(41) Bahwa tindakan feedloter yang tidak memiliki 

pangsa pasar relatif tinggi menyesuaikan 

harga dengan berpatokan kepada harga 

feedloter yang memiliki pangsa pasar relatif 

besar dan diawali dengan secara bersama 

sama mengaturpasokan atau penjualan sapi 

ke pasar maka fakta tersebut dapat dikatakan 

telah terjadi kesepakatan yang dilakukan oleh 

feedloter yang merupakan anggota asosiasi 

APFINDO;---------------------------------------------  

(42) Bahwa hal tersebut, dikuatkan oleh Ahli 

Hukum, Kurnia Toha yang menyatakan bahwa 

perilaku menyesuaikan harga dari suatu 

pelaku usaha satu terhadap pelaku usaha lain 

dapat diduga telah terjadi kesepakatan 

sebelumnya; -----------------------------------------  

(43) Bahwa kesepakatan-kesepakatan yang 

dilakukan oleh sebagian besar feedloter 

dengan difasilitasi oleh APFINDO telah 

menyebabkan kesepakatan tersebut berjalan 

secara efektif sehingga berdampak kepada 

kenaikan harga sapi impor. Dan hal tersebut 

berkesesuaian dengan keterangan dari Ahli 

Hukum, Kurnia Toha mengenai faktor yang 

menentukan efektifitas kartel:  -------------------  
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Pertanyaan 

Terlapor XX dan 

Terlapor XXVII 

Dalam unsur kartel, faktor-faktor 

apa saja yang menentukan kartel 

ini bisa terlaksana efektif? 

Jawaban Pertama harus ada kesepakatan 

antar pelaku usaha. Pelaku usaha 

yang bersepakat harus mayoritas 

dari semua pelaku usaha, jika 

tidak mayoritas maka kartel tidak 

jalan, juga harus menguasai pasar 

untuk efektifnya kartel, 

permintaan akan barang itu tidak 

elastis, serta harus ada organisasi 

kartel yang cukup canggih 

sehingga bisa memonitor, 

mendisiplinkan, dan memberi 

sanksi pada anggota yang tidak 

patuh pada kesepakatan. Yang 

sulit itu mendisiplinkan anggota 

untuk patuh dan taat pada apa 

yang disepakati. Harus ada 

reward, karena pelaku usaha 

dibatasi padahal pelaku usaha ini 

ingin berkembang sehingga 

sebagai kompensasi pembatasan 

ini harus ada insentif, jika tidak 

maka kartel bubar. 

(44) Bahwa dengan demikian, unsur perjanjian 

sebagaimana dijelaskan diatas telah terpenuhi. 

18.7.3. Pelaku Usaha Pesaingnya  --------------------------------  

(1) Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha 

pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada 

dalam satu pasar bersangkutan;  ----------------  

(2) Bahwa pelaku usaha pesaing yang diduga 

melakukan pelanggaran Pasal 11 UU Nomor 5 

Tahun 1999 dalam perkara ini adalah feedloter 

sebagaimana dijelaskan dalam analisa pelaku 

usaha;-------------------------------------------------  

(3) Bahwa unsur pelaku usaha pesaing 

sebagaimana dijelaskan dalam analisa pelaku 

usaha telah terpenuhi. -----------------------------  

18.7.4. Bermaksud Mempengaruhi Harga -----------------------  

(1) Bahwa sebagaimana dirumuskan dalam pasal 

11 bahwa suatu kartel dimaksudkan untuk 

mempengaruhi harga;  -----------------------------  
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(2) Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut 

anggota kartel setuju untuk mengatur 

produksi dan atau pemasaran suatu barang 

dan atau jasa; ---------------------------------------  

(3) Bahwa perjanjian yang disepakati antara 

feedloter yang tergabung dalam assosiasi 

APFINDO sudah secara jelas terbukti 

dilaksanakan secaraefektif dalam persidangan 

yang bertujuan untuk dapat mempengaruhi 

harga; -------------------------------------------------  

(4) Bahwa tindakan feedloter untuk 

mempengaruhi harga dilakukan dengan 

caramelakukan kesepakatan terkait 

harga.Sehingga Feedloter tidak dapat secara 

bebas menentukan harga jual sapi 

berdasarkan keinginan dari Feedloter sendiri. 

Untuk menaikan atau menurunkan harga 

harus dibicarakan dan disepakati terlebih 

dahulu bersama sama dengan anggota 

asosiasi APFINDO; ----------------------------------  

(5) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Terlapor PT Sadajiwa Niaga 

Indonesia pada saat proses penyelidikan; ------  

Pertanyaan 

Investigator 

Apakah dimungkinkan pada tahun 

2013, harga per kilo gram hidup 

sebesar Rp. 28.000 sementara yang lain 

sebesar 34.000-38.000.  

Jawaban Tidak mungkin karena biasanya di 

asosiasi, hal ini dibicarakan terlebih 

dahulu. Meskipun tidak dipatok harga 

tertentu tetapi kami saling memantau 

(6) Bahwa meskipun keterangan PT Sadajiwa 

Niaga Indonesia di proses penyelidikan 

dibantah pada saat proses persidangan oleh 

Direktur Utama tetapi Staf Bambang Hartoyo 

dan Komar Hari Budiono telah mendapatkan 

kuasa dari Direktur Utama untuk memberikan 

keterangan ke Tim Investigator dalam proses 
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penyelidikan (vide Dokumen Surat Kuasa 

Direktur Sadajiwa); 

Pertanyaan 

Investigator 

Kami memiliki bukti Berita Acara 

Penyelidikan pemeriksaan terhadap               

PT Sadajiwa Niaga Indonesia pada 

tanggal 19 Maret 2014, dimana dalam 

Berita Acara Pemeriksaan tersebut ada 

keterangan yang diberikan oleh  Bapak 

Bambang Hartoyo dan Bapak Komar 

Pertanyaan 

Investigator 

Hari Budiono dengan Surat Kuasa yang 

diberikan oleh Saudara sendiri dimana 

dalam salah satu keteranganya terkait 

asosiasi, terdapat pernyataan dari 

Bapak Komar Hari Budiono yang 

menyatakan soal harga. Pertanyaannya 

adalah “Apakah dimungkinkan pada 

tahun 2013, harga per kilo gram hidup 

sebesar Rp. 28.000 sementara yang lain 

sebesar 34.000-38.000. Dan jawaban 

yang disampaikan adalah “Tidak 

mungkin karena biasanya di asosiasi, 

hal ini dibicarakan terlebih dahulu. 

Meskipun tidak dipatok harga tertentu 

tetapi kami saling memantau. 

Jawaban Karena saat itu saya tidak dapat hadir 

maka saya mengutus staf saya, Bapak 

Bambang Hartoyo dan Bapak Komar 

Hari Budiono. 

(7) Bahwa dalam persidangan, Direktur Utama                

PT. Sadajiwa Niaga Indonesia memang 

mengakui Bambang Hartoyo merupakan staf 

yang biasa mewakili perusahaan untuk 

menghadiri rapat asosiasi; ------------------------  

Pertanyaan 

Investigator 

Apakah Bapak Bambang Hartoyo 

pernah mengikuti pertemuan asosiasi? 

Jawaban Bapak Bambang Hartoyo adalah orang 

yang biasa mewakili PT Sadajiwa Niaga 

Indonesia untuk hadir dalam 

pertemuan asosiasi. 

(8) Bahwa terdapat fakta pula yang menunjukan 

harga dibicarakan dalam Assosiasi APFINDO 

dimana pada bulan April tahun 2012, 

APFINDO menawarkan harga daging sapi 

prosot Rp 68.000,-/kg kepada NAMPA dalam 

pertemuan di Kementerian Perdagangan 

sebagaimana pertemuan tersebut diakui oleh 

Terlapor IX (PT Elders Indonesia) dan harga 
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tersebut adalah harga yang ditawarkan oleh 

APFINDO dan bukan harga himbauan dari 

pemerintah. Hal ini sesuai dengan dokumen 

rapat bulan April 2012 dan BAP PT Elders 

Indonesia halaman 21; -----------------------------  

Pertanyaan 

Investigator 

April 2013 asosiasi atau salah satunya 

PT Elders Indonesia mendapatkan 

undangan terkait pemenuhan daging 
untuk industry, pada saat itu yang 

tertulis adalah APFINDO menyetujui 

harga. 

Bagaimana APFINDO sebagai asosiasi 

bisa mempropose harga, padahal kalau 

mendengar dari keterangan saudara 
tadi sebelumnya tidak pernah ada 

rapat pembahasan? 

Jawaban Ketika kami mendapat undangan dari 

Kementerian (Kemendag), biasanya 

kami hadir. Tujuan APFINDO 

mengumpulkan anggota meminta 
anggota untuk menghadiri rapat, 

karena undangan sebelumnya 

ditujukan ke APFINDO dan dari 

APFINDO disebarkan ke masing-masing 

anggota, sehingga APFINDO 

mengharapkan agar anggota untuk 
hadir dalam setiap undangan 

pertemuan 

(9) Bahwa selain terdapat kesepakatan langsung 

mengenai harga, kesepakatan mengenai harga 

juga diaplikasikan dengan cara feedloter satu 

dengan yang lain saling menyesuaikan harga. 

Penyesuaian biasanya dilakukan dengan cara 

feedloter yang memiliki pangsa pasar relatif 

tinggi menaikan harga terlebih dahulu dan 

kemudian feedloter lainnya menyesuaikan 

kenaikan harga dengan berpatokan pada 

harga yang dikeluarkan oleh feedloter yang 

memiliki pangsa pasar yang relatif tinggi;  -----  

(10) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari CV Mitra Agro Sampurna; -----  

Pertanyaan 
Investigator 

Pada tahun 2015, dari data yang 
bapak sebutkan tadi ada kenaikana 

tinggi di kuartal 3, kenapa di kuartal 3 

tersebut harga mulai merangkak naik? 

Jawaban Sebetulnya dari awal tahun di Januari, 

saya ingin harga di level Rp 40.000, 

karena pembelian kita sudah di level 

itu. ................ jadi kalau ditanya 
kenapa Agustus baru naik, karena 
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saya baru punya chance naik di bulan 
itu, inginnya dari bulan Januari saya 

naikkan. 

Pertanyaan 

Investigator 

Kenapa pada akhirnya harga di 

kuartal 3 bisa naik tinggi? 

Jawaban Karena customer kami mau beli 

dengan harga tinggi 

(11) Bahwa hal tersebut juga berkesesuian dengan 

keterangan dari Terlapor PT Catur Mitra 

Taruma; ----------------------------------------------  

Pertanyaan 

Investigator 

Kenapa harganya bisa berbeda-beda 

padahal ambilnya di 1 kuartal yang 

sama? 

Jawaban Harga dipasar seperti itu, kompetitor 

kita harganya lebih rendah jadi mau 
tidak mau kita harus turun harga dan 

setiap shipment harganya beda 

(12) Bahwa feedloter yang memiliki pangsa pasar yang relatif 

tinggi diantaranya adalah: ----------------------------------  

 PT Austasia Stockfeed dan PT Santosa 

Agrindo merupakan satu grup usaha yang 

menguasai pangsa pasar sekitar 14,42% 

pada tahun 2015;  ------------------------------  

 PT Agrisatwa Jaya Kencana dan PT Legok 

Makmur Lestari merupakan satu grup 

usaha yang menguasai pangsa pasar 

sekitar 11,84% pada tahun 2015; -----------  

 PT Great Giant Livestock dan PT Nusantara 

Tropical farm merupakan satu grup usaha 

yang menguasai pangsa pasar sekitar 

11,72% pada tahun 2015; --------------------  

 PT Tanjung Unggul Mandiri dan                   

PT Brahman sakti Perkasa merupakan 

satu grup usaha yang menguasai pangsa 

pasar sekitar 11,10% pada tahun 2015; ----  

 PT Pasir Tengah dan PT Widodo Makmur 

Perkasa merupakan satu grup usaha yang 

menguasai pangsa pasar sekitar 9,20% 

pada tahun 2015; ------------------------------  

(13) Bahwa informasi kenaikan harga dari feedloter 

lain tersebut didapat dengan cara melihat 

willingness to pay dari pembeli sapi maupun 
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informasi yang didapatkan langsung dari 

pembeli;-----------------------------------------------  

(14) Bahwa alasan kenaikan harga sapi tidak 

dilakukan secara bersama sama dalam satu 

waktu karena feedloter yang memiliki pangsa 

pasar kecil akan beresiko kehilangan pembeli 

karena berpindah ke feedloter lainnya;----------  

(15) Bahwa kenaikan harga pada tahun 2015 

sudah mulai terjadi sejak 10 Juli 2015 dan 

mencapai puncaknya pada tanggal 9 Agustus 

2015 (vide bukti B7);  ------------------------------  

(16) Bahwa tujuan kartel yang dilakukan oleh 

feedloter telah terbukti mempengaruhi harga 

karena dipasar telah terjadi ketidaknormalan 

harga sapi impor yang terjadi pada periode 

2013-2015 berdasarkan analisa dengan 

menggunakan metode statistika Benford Law 

terhadap data harga jual sapi impor dari 

feedloter; ----------------------------------------------  

(17) Bahwa ketidaknormalan harga atau harga 

yang terdistorsi terjadi karena  terdapat 

intervensi terhadap harga yang kemungkinan 

salah satunya disebabkan  oleh perilaku kartel 

dari pelaku usaha; ----------------------------------  

(18) Bahwa harga yang tidak normal terjadi jika 

harga yang terbentuk tidak sesuai dengan 

kurva yang sudah ditetapkan oleh metode 

Benford Law. Adapun kurva Benford Law 

adalah sebagai berikut; ----------------------------  
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(19) Bahwa analisa Benford Law dilakukan terlebih 

dahulu dengan menganalisa variasi digit 

angka dari 1–9 yang terdapat pada satu set 

data variabel harga jual; ---------------------------  

(20) Bahwa tidak terdapat banyak variasi pada 

digit angka 1 tetapi pada digit angka 2 

terdapat banyak variasi; ---------------------------  
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(21) Bahwa ketidaknormalan harga jual terjadi 

pada digit angka kedua pada harga jual sapi 

impor. Sebagai contoh misalnya pada saat 

feedloter menerapkan harga berkisar                        

Rp 25.641, harga normal seharusnya 

berdasarkan Benford Law adalah Rp 24.641. 

sebagaimana terlihat pada kurva dibawah ini:-  

                   
(22) Bahwa berikut analisa ketidaknormalan harga 

berdasarkan Benford Law terhadap data 

masing masing feedloter sebagaimana terlihat 

pada kurva dibawah ini: ---------------------------  
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(23) Bahwa analisa sebagaimana dijabarkan diatas, 

dikuatkan oleh keterangan Ahli Ekonomi, Arief 

Bustaman yang menyatakan bahwa 

berdasarkan analisa Benford Law tersebut, 

memang telah terjadi ketidaknormalan harga 

jual sapi; ----------------------------------------------  

(24) Bahwa dengan demikian, unsur bermaksud 

mempengaruhi harga telah terpenuhi. ----------  

18.7.5. Mengatur Produksi dan atau Pemasaran Suatu 

Barang dan Atau Jasa  ------------------------------------  

(1) Bahwa perbuatan mengatur produksi atau 

pemasaran suatu barang dan/atau jasa yang 

dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli atau persaingan usaha tidak sehat 

ini meniadakan kesempatan pihak lawan 

dalam pasar untuk memilih secara bebas di 

antara penawaran para anggota kartel  (vide 

Säcker & Lohse-Knud Hansen, Peter W. 

Heermann, Wolfgang Kartte, Hans-W. Micklitz, 

Wolfgang Pfletschinger, Franz Jürgen Säcker 

dan Herbert Sauter, Undang-undang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat (Law concerning Prohibition of 

Monopolistic Practices and Unfair Business 
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Competition), Katalis, Jakarta 2002, halaman 

207); ---------------------------------------------------  

(2) Bahwa rezim kuota impor pada prinsipnya 

dilakukan oleh Pemerintah untuk menutupi 

kekurangan produksi suatu produk dalam 

negeri sehingga kebutuhan konsumsi nasional 

mencukupi; ------------------------------------------  

(3) Bahwa Pemerintah Indonesia dalam 

menentuan kuota importasi sapi telah 

memperhitungkan kebutuhan konsumsi 

daging nasional dan produksi sapi lokal; -------  

(4) Bahwa tabel berikut merupakan data total 

persetujuan impor yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Perdagangan dan data realisasi 

impor (vide bukti B6):  -----------------------------  

Tahun 
Persetujuan 

Impor 
Realisasi 

Impor 
Persentase 
Realisasi 

2013 356.997 335.234 94.04% 

2014 686.390 575.715 83.09% 

2015 600.596 434.645 72.37% 

               catatan: 2015 data sampai 22 November 2015 
 

(5) Bahwa untuk tahun 2015, total persetujuan 

impor dibagi menjadi 4 kuartal. Berikut 

merupakan data persetujuan impor dan 

realisasinya yang dibagi berdasarkan per 

kuartal (vide bukti B6) :  ---------------------------  

Kuartal/Triwulan 
Persetujuan  

Impor 
Realisasi 

Triwulan I 100.000 99.616 

Triwulan II 250.012 227.374 

Triwulan III 50.584 32.838 

Triwulan IV 200.000 74.817 

 

(6) Bahwa data realisasi merupakan data real dari 

feedloter yang wajib disampaikan secara online 

kepada Kementerian Perdagangan setiap bulan 

(vide bukti B6);  -------------------------------------  

(7) Bahwa telah terbukti dalam fakta persidangan, 

APFINDO sebagai assosiasi yang mewadahi 
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feedloter di Indonesia telah memfasilitasi 

feedloter untuk membicarakan mengenai 

produksi dan pemasaran, membagi informasi 

mengenai produksi dan membuat kesepakatan 

terkait produksi dan pemasaran; ----------------  

(8) Bahwa peranan APFINDO dalam mengatur 

produksi dapat diibuktikan terjadi pada saat 

ijin importasi diturunkan menjadi 50.584 ekor 

sapi pada kuartal ke III tahun 2015 dari 

sebelumnya 250.012 ekor sapi pada kuartal II 

(vide bukti B6); --------------------------------------  

(9) Bahwa pada saat penurunan ijin importasi 

tahun 2015, Kementerian Perdagangan hanya 

menetapkan jumlah kuota importasi sebesar 

50.584, sedangkan besaran kuota impor 

masing masing feedloter diserahkan dan 

ditentukan oleh APFINDO (vide bukti B6);  -----  

(10) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Saksi Muhammad Yani, S.H. 

yang merupakan Kepala Sub Direktorat 

Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Holtikultura, 

dan Perikanan Kementerian Perdagangan: -----  

Pertanyaan 

Investigator 

Terkait kuota sapi yang disetujui 

hanya 50.000 ekor saja, lalu 

bagaimana cara membagi ke para 

pemohon kuota sapi tersebut? 

Jawaban 

 

 

adanya kuota sapi yang hanya 50.000 

ekor tersebut sudah disampaikan dan 

dipublish di berbagai media massa. 

Dan pada akhirnya mereka 

menyesuaikan kuota tersebut.......... 

 

(11) Bahwa penentuan mengenai besaran kuota 

impor dibicarakan dan disepakati dalam rapat 

pengurus dan anggota APFINDO; ----------------  

(12) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Saksi Muhammad Yani, S.H. 

yang merupakan Kepala Sub Direktorat 
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Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Holtikultura, 

dan Perikanan Kementerian Perdagangan: -----  

Pertanyaan 

Investigator 

bagaimana cara pembagiannya? 

Apakah diserahkan ke Assosiasi atau 

ada screening atau seleksi dari pihak 

Saudara?  

Jawaban 

 

kami informasikan ke importir, mereka 

membagi sendiri. Saya tidak pernah 

ikut rapat dan tidak tahu pembagian  

tersebut. 

(13) Bahwa dengan adanya pembagian kuota impor 

bagi masing masing importir yang dilakukan 

oleh APFINDO, menunjukan fakta bahwa telah 

terjadi pembicaraan mengenai produksi dan 

tukar menukar informasi mengenai volume 

produksi dari feedloter; ----------------------------  

(14) Bahwa dengan terdapatnya fakta feedloter 

merealisasikan ijin impor sebesar 32.838 ekor 

dari ijin impor yang diberikan sebesar 50.584 

telah membuktikan bahwa kesepakatan 

mengenai pembagian kuota impor masing 

masing feedloter telah dipatuhi bersama sama 

dan berjalan efektif; --------------------------------  

(15) Bahwa menyikapi kebijakan pengurangan 

kuota oleh pemerintah, APFINDO 

mengumpulkan anggotanya dan menyarankan 

agar anggotanya menyiapkan diri dengan baik 

untuk kelangsungan bisnis. Asosiasi juga 

menyarankan untuk menaikkan harga dan 

mempersiapkan penjualannya dengan 

pertimbangan ketersediaan sapi siap jual pada 

masing-masing feedloter (vide bukti B25); ------  

(16) Bahwa Organisasi APFINDO terdiri dari:--------  

 Anggota yang secara keseluruhan adalah 

Feedloter; -----------------------------------------  

 Ketua dan Anggota Dewan yang dipilih dari 

Feedloter oleh Anggota APFINDO; ------------  
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 Direktur Eksekutif yang dipilih oleh Ketua 

dan Anggota Dewan dan dapat berasal dari 

Internal aupun Eksternal APFINDO. --------  

(17) Bahwa terdapat juga fakta persidangan yang 

menunjukkan kesepakatan melakukan 

pengaturan pemasaran dengan cara 

melakukan pengaturan pasokan atau 

penjualan sapi yang beredar, sehingga hal 

tersebut menciptakan kelangkaan sapi 

sehingga berdampak pada kenaikan harga jual 

sapi (vide bukti B25, B27, B28); ------------------  

(18) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Terlapor PT Andini Agro Loka 

dan PT Austasia Stockfeed;------------------------  

Pertanyaan 

Investigator 

............................................................ 

sedangkan Agustus bapak hanya 

habiskan 400 ekor dari 2160 ekor. 
Jika dibilang stok sapi bapak sedikit 

dikuartal itu jadi bertolak 

belakang.................. 

Jawaban Terus terang kami harus jaga supply 

ke pelanggan 

                         (vide BAP PT Andini Agro Loka) 

 

Pertanyaan 

Majelis 
Komisi 

Artinya stock pada tahun 2015 

seharusnya tidak akan terpengaruh 
kebijakan kuota? 

Jawaban Tidak berpengaruh tetapi akan 

berpengaruh terhadap sales. Sistem 

dikita adalaha bagaimana customer 

tetap disupply sehingga tidak ada 

penyetopan sama sekali dan pada 
waktu itu polisi juga sudah cek sapi 

kita ada di RPH-RPH yang masuk 

supply chain kita, jadi sapi ada tetapi 

salesnya berkurang. Kami berfikir sisa 

sapi yang ada di Q2 akan habis di 

Desember sampai awal Januari minggu 
pertama 

Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Kebijakan pemerintah dimasukkan 

sebagai variabel resiko dalam harga 

tidak? 

jawaban Adanya penurunan kuota tentu akan 

berpengaruh karena itu kami 

melakukan reschedule sales dimana 
penjualan pasti turun karena 

tergantung pada jumlah sapi yang siap 

dijual 

Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Bagaimana cara saudara mengatur 

pasokan? 

Jawaban Melalui RPH yang masuk dalam supply 

chain kami yang tadinya bisa 1 hari 2 
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truk yang kemudian hanya menjadi 1 
truk 

                          (vide BAP PT. Austasia Stockfeed) 

(19) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari PT Tanjung Unggul Mandiri 

dan PT Brahman Perkasa Sentosa; --------------  

Pertanyaan 

Investigator 

Aksi yang kemudian dilakukan untuk 

menyikapi kebijakan harga 

perusahaan per harinya, dan sapi lokal 

tidak ada merupakan akar protes ke 

pemerintah sehingga kemudian pada 

tanggal 09 Agustus 2015 atas inisiatif 

Kadin, feedloter dipertemukan dengan 

Pak Menteri. Artinya stock yang ada itu 

kemudian dilakukan reschedule sales 

terhadap seluruh biaya overhead yang 

diperkirakan akan sampai akhir tahun. 

Jawaban  Iya 

betul.................................................... 

(20) Bahwa pengaturan pasokan atau penjualan 

sapi yang beredar dilakukan oleh Feedloter 

pada saat Pemerintah menurunkan ijin kuota 

impor pada saat triwulan II tahun 2013 dan 

Kuartal III tahun 2015; ----------------------------  

(21) Bahwa turunnya kuota pada tahun 2013 

disikapi para Terlapor dengan melakukan 

pengaturan penjualan untuk menjaga 

kelangsungan bisnis sapi dan menaikkan 

harga hingga mencapai Rp 38.000,-/kg hidup 

(vide bukti B25, B27, B28); -----------------------  

(22) Bahwa pengaturan pasokan atau penjualan 

sapi dapat dibuktikan dengan terdapatnya 

fakta, feedloter secara bersamaan memberikan 

informasi kepada pelanggan masing masing 

feedloter yaitu RPH atau Perorangan/Jagal 

Sapi mengenai penurunan kuota impor yang 

menyebabkan stok atau persediaan sapi yang 

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

pasar, sehingga akan berdampak kepada 

kenaikan harga sapi yang akan dijual dan 

pembatasan jumlah sapi yang diberikan 

kepada RPH atau Perorangan/Jagal Sapi; ------  
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(23) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Terlapor PT Sadajiwa Niaga 

Indonesia; --------------------------------------------  

Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Apa yang Saudara lakukan dengan 

hanya mendapatkan jatah 914? 

Jawaban Kita kemudian memberikan informasi 

tersebut ke pedagang bahwa kami 

hanya dapat kuota sedikit. 

(24) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Saksi, Sdr. Adi Warsito:--------  

Pertanyaan 

Terlapor I 

Apakah kesimpulannya harga naik 

tersebut karena kuota diturunkan? 

Jawaban 

 

 

Dari feedloter menginformasikan karena 

kuota IU3 diturunkan menjadi hanya 

50.000 sehingga feedloter berfikir 

apabila sapi impor tersebut dijual ke 

saya maka akan terjadi kekosongan 

stock sapi di kandang disatu sisi 

mereka ada tenaga kerja yang banyak 

sehingga membuat feedloter bingung 

bagaimana mempekerjakan tenaga 

kerjanya tersebut sedangkan di satu 

sisi apabila mengisi kandang yang 

kosong, feedloter mengganti dengan 

sapi lokal juga dirasa berat karena 

harga sapi lokal sudah berkisar Rp. 

42.000 

Pertanyaan 

Majelis 

Apakah mogok itu juga disampaikan ke 

assosiasi? 

Jawaban 

 

 

Tidak, karena penjelasannya selalu 

sama, kuota sedikit, harga naik, stock 

kandang hanya sedikit, cost tenaga 

kerja tetap 100% maka dengan jawaban 

seperti itu pada bulan maret kami 

sepakat bersama sama teman teman 

untuk mogok..... 

(25) Bahwa pemberian informasi mengenai 

kenaikan harga dan pembatasan pasokan atau 

penjualan sapi selain disampaikan langsung 

kepada pelanggan RPH dan Perorangan/jagal 

Sapi tetapi juga dipertegas kepada Pengurus 

Assosiasi Pedagang Sapi yang pada saat itu 

menanyakan langsung kepada feedloter yang 

memiliki penguasaan pasar yang besar di 

pasar sapi diantaranya adalah PT Tanjung 

Unggul Mandiri, PT. Widodo Makmur,                     
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PT Santosa Agrindo, PT Agrisatwa Jaya 

Kencana; ---------------------------------------------  

(26) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Saksi, Sdr. Adi Warsito:--------  

Pertanyaan 

Majelis 

Saudara melakukan safari pada Maret 

2015 ke feedloter yang mana saja? 

Jawaban 

 
 

Saya bersama teman teman diwakili 6-7 

orang melakukan safari ke PT Tanjung 

Unggul Mandiri, PT Widodo Makmur, 

PT Santosa Agrindo, PT Agrisatwa. 

Semua jawaban hampir sama 

(27) Bahwa pemberian informasi mengenai 

kenaikan harga dan pembatasan pasokan oleh 

feedloter, pada akhirnya memang benar terjadi 

dan dilakukan oleh feedloter secara bersama 

sama. Dengan demikian, perilaku feedloter 

yang secara bersama sama memberikan 

informasi mengenai kenaikan harga dan 

pembatasan pasokan merupakan fakta bahwa 

hal tersebut telah membuktikan feedloter telah 

menyepakati perilaku tersebut sebelumnya; ---  

(28) Bahwa penurunan pasokan tidak beralasan 

dilakukan oleh feedloter karena stok sapi yang 

tersedia dikandang (stok sapi dari Kuartal II) 

masih dapat memenuhi permintaan sampai 

dengan akhir tahun 2016 (kuartal IV) atau 

dengan kata lain penurunan kuota impor pada 

kuartal III tahun 2015 tidak mempengaruhi 

stock dari feedloter. Hal tersebut 

berkesesuaian dengan keterangan dari                     

PT Tanjung Unggul Mandiri dan PT Brahman 

Perkasa Sentosa; ------------------------------------  

Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Artinya Saudara mengurangi kuantitas? 

Jawaban  Bukannya kita mengurangi tetapi 

memang pasokan/stock kita yang ada 

untuk kontinuitas para pelanggan. 

Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Artinya stock yang tersisa itu bisa 

sampai Desember? 

Jawaban  Sampai Januari 2016. 
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(29) Bahwa hal tersebut juga berkesesuaian 

dengan keterangan dari Terlapor PT Austasia 

Stockfeed; --------------------------------------------  

Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Artinya stock pada tahun 2015 

seharusnya tidak akan terpengaruh 

kebijakan kuota? 

Jawaban Tidak berpengaruh tetapi akan 

berpengaruh terhadap sales. Sistem 

dikita adalahabagaimana customer tetap 

disupply sehingga tidak ada penyetopan 

sama sekali dan pada waktu itu polisi 

juga sudah cek sapi kita ada di RPH-

RPH yang masuk supply chain kita, jadi 

sapi ada tetapi salesnya berkurang. 

Kami berfikir sisa sapi yang ada di Q2 

akan habis di Desember sampai awal 

Januari minggu pertama 

(30) Bahwa dengan adanya penurunan kuota 

importasi, feedloter berdalil bahwa total biaya 

terhadap satu ekor sapi mengalami 

peningkatan; -----------------------------------------  

(31) Bahwa selain itu, feedloter berdalil bahwa 

faktor kurs dan faktor kenaikan harga beli 

atau harga perolehan sapi bakalan dari 

Australia mengalami peningkatan sehingga 

turut menyebabkan peningkatan total biaya 

terhadap satu ekor sapi; ---------------------------  

(32) Bahwa terdapat fakta pada tahun 2013 bulan 

Januari-Juli awal, harga jual sapi mengalami 

peningkatan meskipun pada saat itu terjadi 

penurunan harga beli sapi dari Australia 

dimana harga beli di bulan Februari masih di 

atas US$ 3/kg (tiga dolar Amerika Serikat 

perkilogram) dan pada bulan April sekitar US$ 

2.8/kg (dua dolar delapan sen Amerika Serikat 

per kilogram) dan pada saat itu belum ada 

kewajiban berdasarkan Undang-undang waktu 

penggemukan adalah minimal 120 (seratus 

dua puluh) hari. Hal ini sesuai dengan 

keterangan Terlapor PT Septia Anugerah; ------  

Pertanyaan Dengan harga beli yang terjadi 
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Investigator perubahan dari bulan Januari-Mei 
2013, sehingga ada perubahan yang 

relatif ke 38.000, perubahan ini seperti 

apa? 

Jawaban Di tahun 2013-2014 ada fluktuasi di 

TW1 bulan Februari harga masih di 3 

poin sekian, bulan April ada 
penurunan 2.8 sekian, bulan Mei 2.6 

sekian, bulan Juli penurunan 2.3 

sekian, bulan Agustus 2.3 sekian, 

bulan Oktober 2.4 sekian, bulan 

Desember 2.8 sekian, hampir 2.9 

Pertanyaan 

Investigator 

Harga Juni, Juli, Agustus 2013 

berapa? 

Jawaban Juni sekitar 36.000 (tertinggi) 
Juli (awal) 37.200, (akhir) 32.000 – 

33.000 
Agustus masih sama trend nya sampai 

akhir Agustus ada kenaikan 

(33) Bahwa terdapat fakta pada tahun 2014 ketika 

impor sapi kuotanya longgar, harga masih 

tetap tinggi. Alasan feedloter adalah akibat 

faktor nilai tukar rupiah, replacement stock, 

harga beli dan biaya lainnya (vide bukti B30, 

B31); --------------------------------------------------  

(34) Bahwa Terlapor VI (PT Austasia Stockfeed) dan 

Terlapor XVII (PT Santosa Agrindo) pada tahun 

2013 menaikkan harga bukan karena alasan 

harga pokok atau harga produksi namun 

mengikuti pasar (vide bukti B31); ----------------  

(35) Bahwa dalil meningkatnya total biaya 

terhadap satu ekor sapi akibat penurunan 

kuota impor menjadi alasan pembenar bagi 

feedloter untuk meningkatkan harga sapi pada 

semester II tahun 2013 (Juli – Desember 2013) 

dan kuartal III tahun 2015 (Juli-September 

2015); -------------------------------------------------  

(36) Bahwa dalil yang diungkapkan oleh feedloter 

adalah tidak benar karena dalam fakta 

persidangan terbukti bahwa: ---------------------  

a. Sapi yang didatangkan pada periode 

kuartal III baru akan siap dijual pada 

periode kuartal IV (Oktober-Desember 

2015), sehingga Sapi yang dijual pada 
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periode kuartal III merupakan sapi yang 

didatangkan pada kuartal II begitu juga 

dengan yang terjadi pada semester II tahun 

2013 dimana sapi yang dijual merupakan 

sapi yang didatangkan pada semester I 

tahun 2013; -------------------------------------  

b. Bahwa pada kuartal II tahun 2015 dan 

pada semester I tahun 2013 kuota 

importasi sapi yang diberikan oleh 

Pemerintah belum mengalami penurunan 

sehingga seharusnya total cost dari satu 

sapi tidak terlalu tinggi atau cenderung 

normal; -------------------------------------------  

c. Bahwa pembentukan harga jual sapi pada 

periode kuartal III tahun 2015 dan 

Semester II tahun 2013 seharusnya 

didasarkan pada harga pokok produksi 

kuartal atau semester sebelumnya; ---------  

d. Bahwa feedloter untuk mengantisipasi total 

cost yang meningkat pada kuartal III tahun 

2015, feedloter pada akhirnya 

membebankan estimasi biaya yang 

dikeluarkan pada kuartal III tahun 2015 

pada harga jual sapi pada kuartal ke III 

tahun 2015 dimana sebenarnya 

merupakan sapi yang didatangkan pada 

kuartal II dengan total cost yang 

semestinya demikian juga dengan yang 

terjadi pada tahun 2013; ----------------------  

e. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Saksi Adi Warsito yang 

menyatakan: -------------------------------------  
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Pertanyaan 

Investigator 

Kebijakan benar sudah turun 

dimana kuota akan turun jadi 

50.000 tetapi sebenarnya yang 

bapak jual merupakan sapi lama 

namun dengan harga beli sudah 

naik. Bukankah seharusnya itu 

belum naik?  

Jawaban 

 

Benar, sapi yang harganya akan 

naik harusnya untuk yang akan 

datang tapi saya diinformasikan 

oleh Feedloter bahwa untuk 

mengantisipasi kuota turun itu 

feedloter mau ambil sapi lokal 

untuk isi kandang dimana harga 

sudah Rp. 42 Ribu.......... 

f. Bahwa hal tersebut juga berkesesuaian 

dengan keterangan dari Terlapor                       

PT Kariyana Gita Utama; ----------------------  

Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Apakah dapat dikatakan bahwa 
saudara melakukan replacement price 

itu dalam rangka cost prediction yang 

akan datang, saudara bebankan pada 

harga jual hari ini? 

Jawaban Iya betul karena untuk kedepannya 

tidak pasti 

g. Bahwa dalam fakta persidangan terbukti, 

feedloter mampu untuk menurunkan harga 

jual berdasarkan anjuran dari Pemerintah 

yang terjadi pada bulan Agustus (kuartal 

III) tahun 2015. pada saat itu harga sapi 

dapat diturunkan pada kisaran Rp. 40.000 

dari yang sebelumnya berkisar antara            

Rp. 41.000 – Rp. 42.000 (vide bukti B7); ---  

h. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari PT Tanjung Unggul 

Mandiri dan PT Brahman Perkasa Sentosa;  

Pertanyaan 

Majelis 
Komisi 

Dalam forum apa, Kementan 

meminta harga Saudara turun? 

Jawaban Dalam kunjungan Menteri Pertanian 
ke feedloter kita dan diulang kembali 

pada saat kunjungan berikutnya 

dimana Menteri Pertanian datang 

bersama dengan Gubernur Banten 

dan hadir juga Ketua KPPU, 
Bareskrim dan lain-lain. Kemudian 

saya mendapat pesan dari Pak 

Syukur yang pada saat itu menjabat 

sebagai Staf Ahli Menteri Pertanian 

bahwa Menteri meminta bertemu 
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 dengan saya dan akhirnya saya 
menyusul bertemu di pengairan 

pintu air Tangerang. Menteri 

meminta agar harga saya sebesar 

43.500 bisa turun ke harga 38.000 

dan saya jelaskan harga tidak bisa 

turun begitu besar karena kita rugi 
dan harga beli kita sudah mahal, 

rupiah sudah melemah sehingga saat 

itu saya hanya bisa bilang paling bisa 

turun di harga 40.000. 

i. Bahwa hal tersebut juga berkesesuian 

dengan keterangan Terlapor PT Septia 

Anugerah; ----------------------------------------  

Pertanyaan 

Investigator 

Mengapa Saudara tidak menjual di 

harga yang mahal (46.000)? 

Jawaban Waktu itu ada himbauan dari 

pemerintah untuk menstabilkan 

harga. Saya melihat dari media 
televisi bapak Menteri menghimbau 

agar harga diturunkan ke angka 

38.000 dengan jenis yang saya tidak 

tahu, namun saat itu kami tidak bisa 

menurunkan di harga yang menjadi 

anjuran pemerintah tersebut. Oleh 
karena itu kami ikut menurunkan 

harga (walaupun tidak sesuai dengan 

yang dianjurkan), karena jika kami 

tidak ikut menurunkan harga, kami 

khawatir tidak mendapat kuota, 
sementara kuota kami sendiri juga 

sudah kecil  

j. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015, 

dilakukan rapat di APFINDO yang dihadiri 

oleh Terlapor XIX (PT Septia Anugerah), 

yang membahas antara lain himbauan 

Menteri Pertanian terkait harga. Hal ini 

sesuai dengan BAP PT Septia Anugerah 

halaman 24; -------------------------------------  

Pertanyaan 

Investigator 

Kaitannya dengan penurunan 

harga, apakah saudara mendapat 

undangan dari APFINDO pada 
tanggal 11 Agustus 2015? 

Jawaban Undangan ada, namun yang hadir 

staf saya ibu Suci 

Pertanyaan 

Investigator 

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh 

staf saudara tersebut apa yang 

dibicarakan? Apakah staf tersebut 

melapor ke Saudara? 

Jawaban Staf saya lapor dalam pertemuan 
tersebut membicarakan masalah 

munas di tahun 2016, membahas 

masalah sapi indukan, juga ada 

himbauan dari Bapak Menteri 

untuk ikut menstabilkan harga 
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k. Bahwa dalam fakta persidangan juga 

terbukti, feedloter mampu untuk 

menurunkan harga jual berdasarkan 

anjuran dari Pemerintah yang terjadi pada 

bulan Juli 2013 (semester II). pada saat itu 

harga sapi dapat diturunkan pada kisaran 

Rp 33.000 dari yang sebelumnya berkisar 

antara Rp 36.000 – Rp 38.000 (vide bukti 

B7) ------------------------------------------------  

l. Bahwa hal tersebut juga berkesesuaian 

dengan keterangan dari Terlapor PT 

Sadajiwa Niaga Indonesia dan PT Andini 

Agri Loka; ----------------------------------------  

39 Pertanyaan 

Majelis 
Komisi 

Tadi disampaikan bahwa 

saudara pernah bertemu 
dengan pak Gita Wirjawan di 

lift kantor Kemendag.ceritakan 

peristiwa pada saat itu dan 

saat itu Saudara menurunkan 

ke harga berapa? 

Jawaban Kami diundang ke kantor 
Kemendag. Kemudian waktu 

itu ketika saya datang saya 

dimasukkan ke suatu tempat 

dan diberi pertanyaan, kira-

kira yang bisa menurunkan 

harga maka bisa naik lift dan 
ketemu dengan Pak Gita 

Wirjawan. Sedangkan bagi 

yang tidak bisa menurunkan 

harga maka tidak bisa 

bertemu 

80 Pertanyaan 
Majelis 

Komisi 

Apa yang disampaikan pak 
Gita Wirjawan pada saat itu? 

Jawaban Pak Gita Wirjawan 

menyampaikan rasa terima 

kasihnya karena telah 

mendukung untuk 

menurunkan. Apabila semua 
menurunkan harga maka kami 

akan memberikan sapi 
slaughter 

                                      (vide BAP PT Sadajiwa Niaga Indonesia)  

 

33 Pertanyaan 

Investigator 

Bahasa menstabilkan oleh 

kementeian, dan bapak sebagi 
bagian dari beberapa feedloter 
yang diundang. Apa yang 

dimaksud dnegan bahasa 

menstabilkan 

Jawaban Karena ada rencana 

penambahan importansi sapi 

siap potong............. 
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40 Pertanyaan 
Investigator 

Jangan lari ke topik 
kemendag, kita bicara overall 

Januari-Desember, 

pemanggilan undangan dari 

kemendag pada bulan apa? 

Jawaban Diundang setelah Lebaran, 

sekitar Juli-Agustus, tepatnya 

saya tidak ingat 

                                    (vide BAP PT Andini Agri Loka)  

m. Bahwa fakta tersebut, membuktikan 

bahwa harga yang terbentuk pada kisaran 

Rp. 36.000 – Rp. 38.000  pada tahun 2013 

dan pada kisaran Rp. 41.000 – Rp. 42.000 

merupakan harga eksesif karena pada 

harga Rp. 33.000 pada tahun 2013, 

feedloter masih mampu mendapatkan 

keuntungan. Hal yang sama juga terjadi, 

feedloter masih mendapatkan keuntungan 

pada saat harga Rp. 40.000 pada tahun 

2015; ----------------------------------------------  

n. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari PT Tanjung Unggul 

Mandiri dan PT Brahman Perkasa Sentosa;  

Pertanyaan 

Investigator 

Apakah rugi di 40.000? 

Jawaban  Untuk perhitungan rugi itu selalu 
akhir tahun, kalaupun ada margin 

posisi margin kita sudah tipis 

sekali dan sudah tidak normal. 

(37) Bahwa dengan demikian perilaku pengaturan 

pemasaran yang terjadi pada tahun 2015 

merupakan pengulangan dari perilaku 

pengaturan pemasaranpada tahun 2013 yang 

terjadi pada saat Pemerintah melakukan 

pengetatan kuota importasi sapi sehingga 

pengetatan kuota impor dijadikan alasan oleh 

feedloter untuk melakukan pengaturan 

pemasarandemi keberlangsungan pasokan 

sapi ke Konsumen dalam hal ini RPH dan 

Perorangan; ------------------------------------------  

(38) Bahwa bilamana pelaku usaha mendapat ijin 

(impor), maka tidak saja dapat menjalankan 
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hak yang berasal dari ijin (impor) tersebut, 

tetapi juga berkewajiban melaksanakan 

kewajiban yang lahir dari ijin (impor) tersebut. 

Namun demikian, bilamana latar belakang 

penerbitan ijin impor tersebut untuk menutupi 

kekurangan produksi dalam negeri, maka 

pemegang ijin impor tersebut berkewajiban 

untuk meneruskan pasokan barang yang 

diimpornya, maka suatu perbuatan 

pengaturan pemasaran dengan pengaturan 

penjualan atau pasokan ke pelanggan tidak 

dapat dibenarkan (vide bukti B22 dan B24); ---  

(39) Bahwa pada hakekatnya, dalam setiap rantai 

pasokan barang dan jasa yang baik, 

kelancaran pasokan harus terjamin untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen (well-

functioning of supply chain), apalagi bilamana 

kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan 

hidup (makanan). Di Eropa, European 

Commission telah melakukan investigasi dan 

menjatuhkan sanksi berdasarkan aturan-

aturan hukum di bidang persaingan atas 

unwell-functioning of food supply chain (vide: 

European Competition Network (ECN) 

ACTIVITIES IN THE FOOD SECTOR Report on 

competition law enforcement and market 

monitoring activities by European competition 

authorities in the food sector (May 2012), di 

mana dikatakan antara lain:  ---------------------  

“This Report has been prepared within the ECN 

and provides a comprehensive overview of the 

most significant enforcement, advocacy and 

monitoring actions undertaken by the NCAs and 

the Commission from 2004 to 2011. It 

demonstrates the significant contribution of 

European competition authorities to the well-
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functioning of the food supply chain. Finally, the 

European competition authorities have further 

investigated cases which involved abusive 

conduct by dominant operators (20% of all 

cases). These abuses mainly involved strategies 

to foreclose competitors, such as exclusivity 

obligations, minimum purchasing obligations, 

tying and refusals to supply,…”  ------------------  

(40) Bahwa berdasarkan fakta persidangan 

tersebut, terbukti bahwa feedloter telah 

melakukan pengaturan produksi dan 

pemasaran produk sapi impor. -------------------  

18.7.6. Barang dan atau jasa tertentu ---------------------------  

(1) Barang menurut pasal 1 angka 16 Undang 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap 

benda, baik berwujud maupun tidak 

berwujud, baik bergerak maupun tidak 

bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 

dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh 

konsumen atau pelaku usaha; -------------------  

(2) Jasa menurut pasal 1 angka 17  Undang 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalah setiap 

layanan yang berbentuk pekerjaan atau 

prestasi yang diperdagangkan dalam 

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 

konsumen atau pelaku usaha;  -------------------  

(3) Bahwa frase unsur pasal 11  Undang Undang 

Nomor 5 tahun 1999 mengenai barang dan 

atau jasa bersifat kumulatif maupun alternatif, 

yang berarti unsur barang dan jasa harus 

kedua duanya terpenuhi atau cukup salah 

satunya saja, barang atau jasa yang terpenuhi; 

(4) Bahwa berdasarkan pada analisa pasar 

bersangkutan sebagaimana telah dijabarkan 

sebelumnya objek yang dimaksud dalam 

perkara ini adalah barang berupa Produk Sapi 
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Impor yang dipasarkan di daerah Jakarta, 

Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; ----------  

(5) Bahwa unsur barang dan atau jasa tertentu 

sebagaimana dijelaskan diatas telah terpenuhi 

secara alternatif. ------------------------------------  

18.7.7. Praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat; ---------------------------------------------------------  

(1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 

Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan 

praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan 

ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha 

yang mengakibatkan dikuasainya produksi 

dan/atau pemasaran atas barang dan/atau 

jasa tertentu sehingga menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat dan dapat 

merugikan kepentingan umum; ------------------  

(2) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 

Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan 

persaingan usaha tidak sehat adalah 

persaingan antar pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan/atau 

pemasaran barang dan/atau jasa yang 

dilakukan dengan cara tidak jujur atau 

melawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha; ----------------------------------  

(3) Bahwa praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat merupakan dampak yang 

ditimbulkan karena perilaku kartel yang 

dilakukan oleh pelaku usaha pada bidang atau 

sektor bisnis; ----------------------------------------  

(4) Bahwa pada umumnya kartel dapat 

mengakibatkan kerugian baik bagi 

perekonomian suatu negara maupun bagi 

konsumen; -------------------------------------------  
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(5) Bahwa kerugian bagi perekonomian suatu 

negara yang ditimbulkan oleh kartel 

diantaranya adalah (Pedoman Pasal 11): -------  

 Dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi 

alokasi; -------------------------------------------  

 Dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi 

produk; -------------------------------------------  

 Dapat menghambat inovasi dan penemuan 

teknologi; -----------------------------------------  

 Menghambat masuknya investor baru; -----  

 Dapat menyebabkan perekonomian negara 

yang bersangkutan tidak kondusif dan 

kurang kompetitif dibandingkan dengan 

negara lain yang menerapkan sistem 

persaingan usaha yang sehat; ----------------  

(6) Bahwa kerugian bagi konsumen yang 

ditimbulkan oleh kartel diantaranya adalah 

(Pedoman Pasal 11): --------------------------------  

 Konsumen membayar harga suatu barang 

atau jasa lebih mahal daripada harga pada 

pasar yang kompetitif;  -------------------------  

 Barang dan atau jasa yang diproduksi 

dapat terbatas baik dari sisi jumlah dan 

atau mutu daripada kalau terjadi 

persaingan yang sehat diantara pelaku 

usaha; ---------------------------------------------  

 Terbatasnya pilihan konsumen; ---------------  

(7) Bahwa dalam perkara a quo, dalam 

persidangan telah terbukti bahwa perilaku 

kartel yang dilakukan oleh feedloter dengan 

cara mengatur penjualan atau pasokan sapi 

impor ke pasar secara koordinatif dan bersama 

sama telah menyebabkan konsumen dalam 

hal ini RPH atau Perorangan/Jagal Sapi tidak 

dapat mendapatkan pasokan sapi sesuai 

dengan yang diinginkannya sehingga pihak 

yang bersangkutan tidak dapat memenuhi 
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seluruh kebutuhan daging konsumen dalam 

hal ini masyarakat; ---------------------------------  

(8) Bahwa perilaku kartel yang dilakukan oleh 

feedloter melalui wadah assosiasi APFINDO 

untuk mengontrol kepatuhan anggota dalam 

menjalankan kesepakatan telah berhasil 

mempengaruhi harga pada pasar sapi impor 

sehingga konsumen harus membayar harga 

sapi dan harga daging sapi yang merupakan 

produk lanjutan dari sapi menjadi lebih mahal 

dari harga yang sebenarnya; ----------------------  

(9) Bahwa terdapatnya fakta pemogokan yang 

dilakukan oleh orang perorangan/jagal 

sapi/pedagang daging yang terjadi pada 

tanggal 9-12 Agustus 2015 karena harga yang 

harus dibayarkan terhadap satu kilo sapi 

hidup sudah sangat tinggi sehingga harga 

daging sapi yang dijual oleh orang 

perorang/pedagang daging menjadi mengalami 

kenaikan tinggi. Kenaikan harga daging 

tersebut sudah tidak dapat diterima oleh 

konsumen dan pedagang sapi pada akhirnya 

mengalami penurunan volume penjualan; -----  

(10) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Saksi, Sdr. Adi Warsito yang 

merupakan konsumen dari feedloter yang : ----  

Pertanyaan 

Terlapor III 

Apakah saudara tahu alasan 

sebenarnya dilakukan pemogokan? 

Jawaban 

 

 

Mogok itu 100% karena harga. Harga 

sapi Rp 36-38 ribu dengan harga 

tertinggi sebesar Rp 43-44 ribu. Kami 

sebagai pedagang dengan harga sapi 

sangat tinggi, kami tidak kuat sehingga 

kemudian kami sepakat untuk tidak 

berdagang dan libur karena apabila 

kami berdagang juga akan 

percuma....... 

Pertanyaan 

Terlapor I 

Jelaskan alasan terjadi pemogokan 

tahun 2015? 
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Jawaban 

 

 

.........dengan harga Rp 43 ribu tersebut 

menurut saya harganya sudah 

ketinggian makanya kami mogok 

(11) Bahwa tujuan kartel yang dilakukan oleh 

feedloter telah terbukti mempengaruhi harga 

karena dipasar telah terjadi ketidaknormalan 

harga sapi impor yang terjadi pada periode 

2013-2015 dan ketidaknormalan harga 

tersebut telah ditanggung oleh Konsumen 

berdasarkan analisa dengan menggunakan 

metode statistika Benford Law terhadap data 

harga jual sapi impor dari feedloter; -------------  

(12) Bahwa ketidaknormalan harga atau harga 

yang terdistorsi terjadi karena  terdapat 

intervensi terhadap harga yang kemungkinan 

salah satunya disebabkan  oleh perilaku kartel 

dari pelaku usaha; ----------------------------------  

(13) Bahwa harga yang tidak normal terjadi jika 

harga yang terbentuk tidak sesuai dengan 

kurva yang sudah ditetapkan oleh metode 

Benford Law. Adapun kurva Benford Law 

adalah sebagai berikut; ----------------------------  

 
 

(14) Bahwa ketidaknormalan harga jual terjadi 

pada digit angka kedua pada harga jual sapi 

impor. Sebagai contoh misalnya pada saat 

feedloter menerapkan harga berkisar                      
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Rp 25.641, harga normal seharusnya 

berdasarkan Benford Law adalah Rp 24.641. 

sebagaimana terlihat pada kurva dibawah ini:-  

         
(15) Bahwa berikut analisa ketidaknormalan harga 

berdasarkan Benford Law terhadap data 

masing masing feedloter sebagaimana terlihat 

pada kurva dibawah ini: ---------------------------  
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(16) Bahwa analisa sebagaimana dijabarkan diatas, 

dikuatkan oleh keterangan Ahli Ekonomi, Arief 

Bustaman yang menyatakan bahwa 

berdasarkan analisa Benford Law tersebut, 

memang telah terjadi ketidaknormalan harga 

jual sapi; ----------------------------------------------  

(17) Bahwa dengan penjabaran tersebut, unsur 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

telah terpenuhi. -------------------------------------  

Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 19 

UU huruf c Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat 

diuraikan sebagai berikut: ----------------------------------------------  

18.7.8. Pelaku Usaha  -----------------------------------------------  

(1) Pengertian pelaku usaha berdasarkan 

ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 

1999 adalah setiap orang perorangan atau 

badan usaha, baik yang berbadan hukum atau 

bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan di 

dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian, menyelenggarakan 

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; ---------  

(2) Bahwa pelaku usaha yang diduga melakukan 

pelanggaran Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 

dalam perkara ini adalah sebagaimana 

dijelaskan dalam analisa pelaku usaha; --------  

(3) Bahwa unsur pelaku usaha sebagaimana 

dijelaskan dalam analisa pelaku usaha telah 

terpenuhi. --------------------------------------------  
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18.7.9. Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan Baik 

Sendiri Maupun Bersama Pelaku Usaha Lain; --------  

(1) Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa 

feedloter secara bersama sama melakukan 

kegiatan yang pada akhirnya berdampak 

kepada harga sapi mengalami peningkatan; ---  

(2) Bahwa agar perilaku yang dilakukan secara 

bersama sama ini berjalan efektif dan ditaati 

secara bersama sama, feedloter membuat 

kesepakatan mengenai harga yang difasilitasi 

oleh asosiasi APFINDO; ----------------------------  

(3) Bahwa dengan demikian, unsur melakukan 

satu atau beberapa kegiatan baik sendiri 

maupun bersama pelaku usaha lain 

sebagaimana dijelaskan diatas telah terpenuhi. 

18.7.10. Membatasi Peredaran dan atau Penjualan -------------   

(1) Bahwa Pemerintah Indonesia dalam 

menentuan kuota importasi sapi telah 

memperhitungkan kebutuhan konsumsi 

daging nasional dan produksi sapi lokal;  ------  

(2) Bahwa tabel berikut merupakan data total 

persetujuan impor yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Perdagangan dan data realisasi 

impor (vide bukti B6); -----------------------------------------  

Tahun 
Persetujuan 

Impor 

Realisasi 

Impor 

Persentase 

Realisasi 

2013 356.997 335.234 94.04% 

2014 686.390 575.715 83.09% 

2015 600.596 434.645 72.37% 

                                   catatan: 2015 data sampai 22 November 2015 

(3) Bahwa untuk tahun 2015, total persetujuan 

impor dibagi menjadi 4 kuartal. Berikut 

merupakan data persetujuan impor dan 

realisasinya yang dibagi berdasarkan per 

kuartal (vide bukti B6); ----------------------------  

Kuartal/Triwulan Persetujuan Impor Realisasi 

Triwulan I 100.000 99.616 

Triwulan II 250.012 227.374 

Triwulan III 50.584 32.838 

Triwulan IV 200.000 74.817 
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(4) Bahwa data realisasi merupakan data real dari 

feedloter yang wajib disampaikan secara online 

kepada Kementerian Perdagangan setiap bulan 

(vide bukti B6); --------------------------------------  

(5) Bahwa telah terbukti dalam fakta persidangan, 

APFINDO sebagai assosiasi yang mewadahi 

feedloter di Indonesia telah memfasilitasi 

feedloter untuk membicarakan mengenai 

produksi dan pemasaran, membagi informasi 

mengenai produksi dan membuat kesepakatan 

terkait produksi dan pemasaran; ----------------  

(6) Bahwa peranan APFINDO dalam mengatur 

produksi dapat diibuktikan terjadi pada saat 

ijin importasi diturunkan menjadi 50.584 ekor 

sapi pada kuartal ke III tahun 2015 dari 

sebelumnya 250.012 ekor sapi pada kuartal II 

(vide bukti B6) ---------------------------------------  

(7) Bahwa pada saat penurunan ijin importasi 

tahun 2015, Kementerian Perdagangan hanya 

menetapkan jumlah kuota importasi sebesar 

50.584, sedangkan besaran kuota impor 

masing masing feedloter diserahkan dan 

ditentukan oleh APFINDO (vide bukti B6) ------  

(8) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Saksi Muhammad Yani, S.H. 

yang merupakan Kepala Sub Direktorat 

Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Holtikultura, 

dan Perikanan Kementerian Perdagangan: -----  

Pertanyaan 

Investigator 

Terkait kuota sapi yang disetujui 

hanya 50.000 ekor saja, lalu 

bagaimana cara membagi ke para 

pemohon kuota sapi tersebut? 

Jawaban 

 

 

adanya kuota sapi yang hanya 50.000 

ekor tersebut sudah disampaikan dan 

dipublish di berbagai media massa. 

Dan pada akhirnya mereka 

menyesuaikan kuota tersebut.......... 
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(9) Bahwa penentuan mengenai besaran kuota 

impor dibicarakan dan disepakati dalam rapat 

pengurus dan anggota APFINDO; ----------------  

(10) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Saksi Muhammad Yani, S.H. 

yang merupakan Kepala Sub Direktorat 

Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Holtikultura, 

dan Perikanan Kementerian Perdagangan: -----  

Pertanyaan 

Investigator 

bagaimana cara pembagiannya? 

Apakah diserahkan ke Assosiasi atau 

ada screening atau seleksi dari pihak 

Saudara?  

Jawaban 

 

kami informasikan ke importir, mereka 

membagi sendiri. Saya tidak pernah 

ikut rapat dan tidak tahu pembagian  

tersebut. 

(11) Bahwa dengan adanya pembagian kuota impor 

bagi masing masing importir yang dilakukan 

oleh APFINDO, menunjukan fakta bahwa telah 

terjadi pembicaraan mengenai produksi dan 

tukar menukar informasi mengenai volume 

produksi dari feedloter; ----------------------------  

(12) Bahwa dengan terdapatnya fakta feedloter 

merealisasikan ijin impor sebesar 32.838 ekor 

dari ijin impor yang diberikan sebesar 50.584 

telah membuktikan bahwa kesepakatan 

mengenai pembagian kuota impor masing 

masing feedloter telah dipatuhi bersama sama 

dan berjalan efektif; --------------------------------  

(13) Bahwa menyikapi kebijakan pengurangan 

kuota oleh Pemerintah, APFINDO 

mengumpulkan anggotanya dan menyarankan 

agar anggotanya menyiapkan diri dengan baik 

untuk kelangsungan bisnis. Asosiasi juga 

menyarankan untuk menaikkan harga dan 

mempersiapkan penjualannya dengan 

pertimbangan ketersediaan sapi siap jual pada 

masing-masing feedloter (vide bukti B25); ------  

(14) Bahwa Organisasi APFINDO terdiri dari:--------  
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 Anggota yang secara keseluruhan adalah 

Feedloter; -----------------------------------------  

 Ketua dan Anggota Dewan yang dipilih dari 

Feedloter oleh Anggota APFINDO; ------------  

 Direktur Eksekutif yang dipilih oleh Ketua 

dan Anggota Dewan dan dapat berasal dari 

Internal aupun Eksternal APFINDO. --------  

(15) Bahwa terdapat juga fakta persidangan yang 

menunjukkan kesepakatan melakukan 

pengaturan pasokan atau penjualan sapi yang 

beredar, sehingga hal tersebut menciptakan 

kelangkaan sapi sehingga berdampak pada 

kenaikan harga jual sapi (vide bukti B25, B27, 

B28); --------------------------------------------------  

(16) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Terlapor PT Andini Agro Loka 

dan PT Austasia Stockfeed;------------------------  

Pertanyaan 

Investigator 

............................................................

.................................................... 

sedangkan Agustus bapak hanya 
habiskan 400 ekor dari 2160 ekor. 

Jika dibilang stok sapi bapak sedikit 

dikuartal itu jadi bertolak 

belakang.................. 

Jawaban Terus terang kami harus jaga supply 

ke pelanggan 

                                        (vide BAP PT Andini Agro Loka) 

 

Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Artinya stock pada tahun 2015 

seharusnya tidak akan terpengaruh 

kebijakan kuota? 

Jawaban Tidak berpengaruh tetapi akan 
berpengaruh terhadap sales. Sistem 

dikita adalaha bagaimana customer 
tetap disupply sehingga tidak ada 

penyetopan sama sekali dan pada 

waktu itu polisi juga sudah cek sapi 
kita ada di RPH-RPH yang masuk 
supply chain kita, jadi sapi ada tetapi 

salesnya berkurang. Kami berfikir sisa 

sapi yang ada di Q2 akan habis di 

Desember sampai awal Januari minggu 

pertama 

Pertanyaan 
Majelis 

Komisi 

Kebijakan pemerintah dimasukkan 
sebagai variabel resiko dalam harga 

tidak? 

Jawaban Adanya penurunan kuota tentu akan 

berpengaruh karena itu kami 
melakukan reschedule sales dimana 

penjualan pasti turun karena 
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tergantung pada jumlah sapi yang siap 
dijual 

Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Bagaimana cara saudara mengatur 

pasokan? 

Jawaban Melalui RPH yang masuk dalam supply 
chain kami yang tadinya bisa 1 hari 2 

truk yang kemudian hanya menjadi 1 

truk 

                        (vide BAP PT Austasia Stockfeed) 

(17) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari PT Tanjung Unggul Mandiri 

dan PT Brahman Perkasa Sentosa; --------------  

Pertanyaan 
Investigator 

Aksi yang kemudian dilakukan untuk 

menyikapi kebijakan harga 

perusahaan per harinya, dan sapi lokal 

tidak ada merupakan akar protes ke 

pemerintah sehingga kemudian pada 

tanggal 09 Agustus 2015 atas inisiatif 

Kadin, feedloter dipertemukan dengan 

Pak Menteri. Artinya stock yang ada itu 

kemudian dilakukan reschedule sales 

terhadap seluruh biaya overhead yang 

diperkirakan akan sampai akhir tahun. 

Jawaban  Iya 

betul....................................................

............. 

(18) Bahwa pengaturan pasokan atau penjualan 

sapi yang beredar dilakukan oleh Feedloter 

pada saat Pemerintah menurunkan ijin kuota 

impor pada saat triwulan II tahun 2013 dan 

Kuartal III tahun 2015; ----------------------------  

(19) Bahwa turunnya kuota pada tahun 2013 

disikapi para Terlapor dengan melakukan 

pengaturan penjualan untuk menjaga 

kelangsungan bisnis sapi dan menaikkan 

harga hingga mencapai Rp 38.000,-/kg hidup 

(vide bukti B25, B27, B28); -----------------------  

(20) Bahwa pengaturan pasokan atau penjualan 

sapi yang beredar dapat dibuktikan dengan 

terdapatnya fakta, pada tahun 2015, Feedloter 

secara bersamaan memberikan informasi 

kepada pelanggan masing masing Feedloter 

yaitu RPH atau Perorangan/Jagal Sapi 

mengenai penurunan kuota impor yang 
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menyebabkan stok atau persediaan sapi yang 

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

pasar, sehingga akan berdampak kepada 

kenaikan harga sapi yang akan dijual dan 

pembatasan jumlah sapi yang diberikan 

kepada RPH atau Perorangan/Jagal Sapi; ------  

(21) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Terlapor PT Sadajiwa Niaga 

Indonesia; --------------------------------------------  

Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Apa yang Saudara lakukan dengan 

hanya mendapatkan jatah 914? 

Jawaban Kita kemudian memberikan 

informasi tersebut ke pedagang 

bahwa kami hanya dapat kuota 

sedikit. 

(22) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Saksi, Sdr. Adi Warsito:--------  

Pertanyaan 

Terlapor I 

Apakah kesimpulannya harga naik 

tersebut karena kuota diturunkan? 

Jawaban 

 
 

Dari feedloter menginformasikan karena 

kuota IU3 diturunkan menjadi hanya 

50.000 sehingga feedloter berfikir 

apabila sapi impor tersebut dijual ke 

saya maka akan terjadi kekosongan 

stock sapi di kandang disatu sisi 

mereka ada tenaga kerja yang banyak 

sehingga membuat feedloter bingung 

bagaimana mempekerjakan tenaga 

kerjanya tersebut sedangkan di satu 

sisi apabila mengisi kandang yang 

kosong, feedloter mengganti dengan 

sapi lokal juga dirasa berat karena 

harga sapi lokal sudah berkisar Rp. 

42.000 

Pertanyaan 

Majelis 

Apakah mogok itu juga disampaikan ke 

asosiasi? 

Jawaban 

 
 

Tidak, karena penjelasannya selalu 

sama, kuota sedikit, harga naik, stock 

kandang hanya sedikit, cost tenaga 

kerja tetap 100% maka dengan jawaban 

seperti itu pada bulan Maret kami 

sepakat bersama sama teman-teman 

untuk mogok..... 

(23) Bahwa pemberian informasi mengenai 

kenaikan harga dan pembatasan pasokan atau 

penjualan sapi selain disampaikan langsung 

kepada pelanggan RPH dan Perorangan/jagal 
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sapi tetapi juga dipertegas kepada Pengurus 

Asosiasi Pedagang Sapi yang pada saat itu 

menanyakan langsung kepada Feedloter yang 

memiliki penguasaan pasar yang besar di 

pasar sapi diantaranya adalah PT Tanjung 

Unggul Mandiri, PT Widodo Makmur,                        

PT Santosa Agrindo, PT Agrisatwa Jaya 

Kencana; ---------------------------------------------  

(24) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan 

keterangan dari Saksi, Sdr. Adi Warsito:--------  

Pertanyaan 

Majelis 

Saudara melakukan safari pada Maret 

2015 ke feedloter yang mana saja? 

Jawaban 

 

 

Saya bersama teman teman diwakili 6-7 

orang melakukan safari ke PT Tanjung 

Unggul Mandiri, PT Widodo Makmur, 

PT Santosa Agrindo, PT Agrisatwa. 

Semua jawaban hampir sama 

(25) Bahwa pemberian informasi mengenai 

kenaikan harga dan pembatasan pasokan oleh 

feedloter, pada akhirnya memang benar terjadi 

dan dilakukan oleh feedloter secara bersama 

sama. Dengan demikian, Perilaku feedloter 

yang secara bersama sama memberikan 

informasi mengenai kenaikan harga dan 

pembatasan pasokan merupakan fakta bahwa 

hal tersebut telah membuktikan feedloter telah 

menyepakati perilaku tersebut sebelumnya; ---  

(26) Bahwa penurunan pasokan tidak beralasan 

dilakukan oleh feedloter karena Stok sapi yang 

tersedia dikandang (stok sapi dari Kuartal II) 

masih dapat memenuhi permintaan sampai 

dengan akhir tahun 2016 (kuartal IV) atau 

dengan kata lain penurunan kuota impor pada 

kuartal III tahun 2015 tidak mempengaruhi 

stock dari feedloter. hal tersebut 

berkesesuaian dengan keterangan dari                     

PT Tanjung Unggul Mandiri dan PT Brahman 

Perkasa Sentosa; ------------------------------------  



 

 
-124 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Artinya Saudara mengurangi kuantitas? 

Jawaban  Bukannya kita mengurangi tetapi 

memang pasokan/stock kita yang ada 

untuk kontinuitas para pelanggan. 

Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Artinya stock yang tersisa itu bisa 

sampai Desember? 

Jawaban  Sampai Januari 2016. 

(27) Bahwa hal tersebut juga berkesesuaian 

dengan keterangan dari Terlapor PT Austasia 

Stockfeed; --------------------------------------------  

Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Artinya stock pada tahun 2015 

seharusnya tidak akan terpengaruh 

kebijakan kuota? 

Jawaban Tidak berpengaruh tetapi akan 

berpengaruh terhadap sales. Sistem 

dikita adalaha bagaimana customer 

tetap disupply sehingga tidak ada 

penyetopan sama sekali dan pada 

waktu itu polisi juga sudah cek sapi 

kita ada di RPH-RPH yang masuk 

supply chain kita, jadi sapi ada tetapi 

salesnya berkurang. Kami berfikir sisa 

sapi yang ada di Q2 akan habis di 

Desember sampai awal Januari minggu 

pertama 

(28) Bahwa dengan adanya penurunan kuota 

importasi, Feedloter berdalil bahwa total biaya 

terhadap satu ekor sapi mengalami 

peningkatan; -----------------------------------------  

(29) Bahwa selain itu, feedloter berdalil bahwa 

faktor kurs dan faktor kenaikan harga beli 

atau harga perolehan sapi bakalan dari 

Australia mengalami peningkatan sehingga 

turut menyebabkan peningkatan total biaya 

terhadap satu ekor sapi; ---------------------------  

(30) Bahwa terdapat fakta pada tahun 2013 bulan 

Januari-Juli awal, harga jual sapi mengalami 

peningkatan meskipun pada saat itu terjadi 

penurunan harga beli sapi dari Australia 

dimana harga beli di bulan Februari masih di 

atas US$ 3/kg (tiga dolar Amerika Serikat 

perkilogram) dan pada bulan April sekitar US$ 
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2.8/kg (dua dolar delapan sen Amerika Serikat 

per kilogram) dan pada saat itu belum ada 

kewajiban berdasarkan Undang-undang waktu 

penggemukan adalah minimal 120 (seratus 

dua puluh) hari. Hal ini sesuai dengan 

keterangan Terlapor PT Septia Anugerah; ------  

Pertanyaan 

Investigator 

Dengan harga beli yang terjadi 

perubahan dari bulan Januari-Mei 

2013, sehingga ada perubahan yang 

relatif ke 38.000, perubahan ini seperti 

apa? 

Jawaban Di tahun 2013-2014 ada fluktuasi di 

TW1 bulan Februari harga masih di 3 

poin sekian, bulan April ada 

penurunan 2.8 sekian, bulan Mei 2.6 

sekian, bulan Juli penurunan 2.3 

sekian, bulan Agustus 2.3 sekian, 

bulan Oktober 2.4 sekian, bulan 

Desember 2.8 sekian, hampir 2.9 

Pertanyaan 

Investigator 

Harga Juni, Juli, Agustus 2013 

berapa? 

Jawaban Juni sekitar 36.000 (tertinggi) 

Juli (awal) 37.200, (akhir) 32.000 – 

33.000 

Agustus masih sama trend nya sampai 

akhir Agustus ada kenaikan 
 

(31) Bahwa terdapat fakta pada tahun 2014 ketika 

impor sapi kuotanya longgar, harga masih 

tetap tinggi. Alasan feedloter adalah akibat 

faktor nilai tukar rupiah, replacement stock, 

harga beli dan biaya lainnya (vide bukti B30, 

B31); --------------------------------------------------  

(32) Bahwa Terlapor VI (PT Austasia Stockfeed) dan 

Terlapor XVII (PT Santosa Agrindo) pada tahun 

2013 menaikkan harga bukan karena alasan 

harga pokok atau harga produksi namun 

mengikuti pasar (vide bukti B31); ----------------  

(33) Bahwa dalil meningkatnya total biaya 

terhadap satu ekor sapi karena penurunan 

kuota impor menjadi alasan pembenar bagi 

feedloter untuk meningkatkan harga sapi pada 

semester II tahun 2013 (Juli – Desember 2013) 
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dan kuartal III tahun 2015 (Juli-September 

2015); -------------------------------------------------  

(34) Bahwa dalil yang diungkapkan oleh feedloter 

adalah tidak benar karena dalam fakta 

persidangan terbukti bahwa: ---------------------  

a. Sapi yang didatangkan pada periode 

kuartal III baru akan siap dijual pada 

periode kuartal IV (Oktober-Desember 

2015), sehingga Sapi yang dijual pada 

periode kuartal III merupakan sapi yang 

didatangkan pada kuartal II begitu juga 

dengan yang terjadi pada semester II 

tahun 2013 dimana sapi yang dijual 

merupakan sapi yang didatangkan pada 

semester I tahun 2013; -----------------------  

b. Bahwa pada kuartal II tahun 2015 dan 

pada semester I tahun 2013 kuota 

importasi sapi yang diberikan oleh 

pemerintah belum mengalami penurunan 

sehingga seharusnya total cost dari satu 

sapi tidak terlalu tinggi atau cenderung 

normal;  ------------------------------------------  

c. Bahwa pembentukan harga jual sapi pada 

periode kuartal III tahun 2015 dan 

Semester II tahun 2013 seharusnya 

didasarkan pada harga pokok produksi 

kuartal atau semester sebelumnya; ---------  

d. Bahwa feedloter untuk mengantisipasi 

total cost yang meningkat pada kuartal III 

tahun 2015, feedloter pada akhirnya 

membebankan estimasi biaya yang 

dikeluarkan pada kuartal III tahun 2015 

pada harga jual sapi pada kuartal ke III 

tahun 2015 dimana sebenarnya 

merupakan sapi yang didatangkan pada 

kuartal II dengan total cost yang 
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semestinya demikian juga dengan yang 

terjadi pada tahun 2013; ---------------------  

e. Bahwa hal tersebut berkesesuaian 

dengan keterangan dari Saksi Adi Warsito 

yang menyatakan; -----------------------------  

Pertanyaan 

Investigator 

Kebijakan benar sudah turun 

dimana kuota akan turun jadi 

50.000 tetapi sebenarnya yang 

bapak jual merupakan sapi lama 

namun dengan harga beli sudah 

naik. Bukankah seharusnya itu 

belum naik?  

Jawaban 

 

Benar, sapi yang harganya akan 

naik harusnya untuk yang akan 

datang tapi saya diinformasikan 

oleh feedloter bahwa untuk 

mengantisipasi kuota turun itu 

feedloter mau ambil sapi lokal 

untuk isi kandang dimana harga 

sudah Rp 42 Ribu.......... 
 

f. Bahwa hal tersebut juga berkesesuaian 

dengan keterangan dari Terlapor                      

PT Kariyana Gita Utama; ---------------------  

Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Apakah dapat dikatakan bahwa 

saudara melakukan replacement 

price itu dalam rangka cost 

prediction yang akan datang, 

saudara bebankan pada harga 

jual hari ini? 

Jawaban Iya betul karena untuk 

kedepannya tidak pasti 
 

g. Bahwa dalam fakta persidangan terbukti, 

feedloter mampu untuk menurunkan 

harga jual berdasarkan anjuran dari 

Pemerintah yang terjadi pada bulan 

Agustus (kuartal III) tahun 2015. Pada 

saat itu harga sapi dapat diturunkan 

pada kisaran Rp 40.000 dari yang 

sebelumnya berkisar antara Rp 41.000 – 

Rp 42.000 (vide bukti B7); --------------------  

h. Bahwa hal tersebut berkesesuaian 

dengan keterangan dari PT Tanjung 
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Unggul Mandiri dan PT Brahman Perkasa 

Sentosa; -----------------------------------------  

Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Dalam forum apa, Kementan 

meminta harga Saudara turun? 

Jawaban Dalam kunjungan Menteri 

Pertanian ke feedloter kita dan 

diulang kembali pada saat 

kunjungan berikutnya dimana 

Menteri Pertanian datang bersama 

dengan Gubernur Banten dan 

hadir juga Ketua KPPU, Bareskrim 

dan lain-lain. Kemudian saya 

mendapat pesan dari Pak Syukur 

yang pada saat itu menjabat 

sebagai Staf Ahli Menteri Pertanian 

bahwa Menteri meminta bertemu 

dengan saya dan akhirnya saya 

menyusul bertemu di pengairan 

pintu air Tangerang. Menteri 

meminta agar harga saya sebesar 

43.500 bisa turun ke harga 38.000 

dan saya jelaskan harga tidak bisa 

turun begitu besar karena kita rugi 

dan harga beli kita sudah mahal, 

rupiah sudah melemah sehingga 

saat itu saya hanya bisa bilang 

paling bisa turun di harga 40.000. 
 

i. Bahwa hal tersebut juga berkesesuian 

dengan keterangan Terlapor PT Septia 

Anugerah; ---------------------------------------  

Pertanyaan 

Investigator 

Mengapa Saudara tidak menjual di 

harga yang mahal (46.000)? 

Jawaban Waktu itu ada himbauan dari 

pemerintah untuk menstabilkan 

harga. Saya melihat dari media 

televisi bapak Menteri menghimbau 

agar harga diturunkan ke angka 

38.000 dengan jenis yang saya tidak 

tahu, namun saat itu kami tidak 

bisa menurunkan di harga yang 

menjadi anjuran pemerintah 

tersebut. Oleh karena itu kami ikut 

menurunkan harga (walaupun tidak 

sesuai dengan yang dianjurkan), 

karena jika kami tidak ikut 

menurunkan harga, kami khawatir 

tidak mendapat kuota, sementara 

kuota kami sendiri juga sudah kecil  
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j. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015, 

dilakukan rapat di APFINDO yang dihadiri 

oleh Terlapor XIX (PT Septia Anugerah), 

yang membahas antara lain himbauan 

Menteri Pertanian terkait harga. Hal ini 

sesuai dengan BAP PT Septia Anugerah 

halaman 24;-------------------------------------  

Pertanyaan 

Investigator 

Kaitannya dengan penurunan 

harga, apakah saudara mendapat 

undangan dari APFINDO pada 

tanggal 11 Agustus 2015? 

Jawaban Undangan ada, namun yang hadir 

staf saya ibu Suci 

Pertanyaan 

Investigator 

Dalam pertemuan yang dihadiri 

oleh staf saudara tersebut apa 

yang dibicarakan? Apakah staf 

tersebut melapor ke Saudara? 

Jawaban Staf saya lapor dalam pertemuan 

tersebut membicarakan masalah 

munas di tahun 2016, membahas 

masalah sapi indukan, juga ada 

himbauan dari Bapak Menteri 

untuk ikut menstabilkan harga 
 

k. Bahwa dalam fakta persidangan juga 

terbukti, feedloter mampu untuk 

menurunkan harga jual berdasarkan 

anjuran dari pemerintah yang terjadi 

pada bulan Juli 2013 (semester II). pada 

saat itu harga sapi dapat diturunkan 

pada kisaran Rp 33.000 dari yang 

sebelumnya berkisar antara Rp 36.000 – 

Rp 38.000 (vide bukti B7); ------------------- 

l. Bahwa hal tersebut juga berkesesuaian 

dengan keterangan dari Terlapor PT 

Sadajiwa Niaga Indonesia dan PT Andini 

Agri Loka; ----------------------------------------  

39 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Tadi disampaikan bahwa 

saudara pernah bertemu 

dengan Pak Gita Wirjawan 

di lift kantor Kemendag. 

Ceritakan peristiwa pada 

saat itu dan saat itu 

Saudara menurunkan ke 

harga berapa? 
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Jawaban Kami diundang ke kantor 

Kemendag. Kemudian 

waktu itu ketika saya 

datang saya dimasukkan 

ke suatu tempat dan diberi 

pertanyaan, kira-kira yang 

bisa menurunkan harga 

maka bisa naik lift dan 

ketemu dengan Pak Gita 

Wirjawan. Sedangkan bagi 

yang tidak bisa 

menurunkan harga maka 

tidak bisa bertemu 

80 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Apa yang disampaikan Pak 

Gita Wirjawan pada saat 

itu? 

Jawaban Pak Gita Wirjawan 

menyampaikan rasa terima 

kasihnya karena telah 

mendukung untuk 

menurunkan. Apabila 

semua menurunkan harga 

maka kami akan 

memberikan sapi slaughter 

                              (vide BAP PT Sadajiwa Niaga Indonesia)  

 

33 Pertanyaan 

Investigator 

Bahasa menstabilkan oleh 

Kementerian, dan bapak 

sebagai bagian dari 

beberapa feedloter yang 

diundang. Apa yang 

dimaksud dengan bahasa 

menstabilkan 

Jawaban Karena ada rencana 

penambahan importasi 

sapi siap potong............. 

40 Pertanyaan 

Investigator 

Jangan lari ke topik 

Kemendag, kita bicara 

overall Januari-Desember, 

pemanggilan undangan 

dari Kemendag pada bulan 

apa? 

Jawaban Diundang setelah Lebaran, 

sekitar Juli-Agustus, 

tepatnya saya tidak ingat 

                                (vide BAP PT Andini Agri Loka)  

m. Bahwa fakta tersebut, membuktikan 

bahwa harga yang terbentuk pada kisaran 

Rp 36.000 – Rp 38.000 pada tahun 2013 

dan pada kisaran Rp 41.000 – Rp 42.000 

merupakan harga eksesif karena pada 

harga Rp 33.000 pada tahun 2013, 
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feedloter masih mampu mendapatkan 

keuntungan. Hal yang sama juga terjadi, 

feedloter masih mendapatkan keuntungan 

pada saat harga Rp 40.000 pada tahun 

2015; ---------------------------------------------  

n. Bahwa hal tersebut berkesesuaian 

dengan keterangan dari PT Tanjung 

Unggul Mandiri dan PT Brahman Perkasa 

Sentosa; -----------------------------------------  

Pertanyaan 

Investigator 

Apakah rugi di 40.000? 

Jawaban  Untuk perhitungan rugi itu 

selalu akhir tahun, kalaupun 

ada margin posisi margin kita 

sudah tipis sekali dan sudah 

tidak normal. 
 

(35) Bahwa dengan demikian perilaku pengaturan 

pemasaran yang terjadi pada tahun 2015 

merupakan pengulangan dari perilaku 

pengaturan pemasaran pada tahun 2013 yang 

terjadi pada saat Pemerintah melakukan 

pengetatan kuota importasi sapi sehingga 

pengetatan kuota impor dijadikan alasan oleh 

feedloter untuk melakukan pengaturan 

pemasaran demi keberlangsungan pasokan 

sapi ke Konsumen dalam hal ini RPH dan 

Perorangan; ------------------------------------------  

(36) Bahwa bilamana pelaku usaha mendapat ijin 

(impor), maka tidak saja dapat menjalankan 

hak yang berasal dari ijin (impor) tersebut, 

tetapi juga berkewajiban melaksanakan 

kewajiban yang lahir dari ijin (impor) tersebut. 

Namun demikian, bilamana latar belakang 

penerbitan ijin impor tersebut untuk menutupi 

kekurangan produksi dalam negeri, maka 

pemegang ijin impor tersebut berkewajiban 

untuk meneruskan pasokan barang yang 

diimpornya, maka suatu perbuatan 
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pengaturan pemasaran dengan pengaturan 

penjualan atau pasokan ke pelanggan tidak 

dapat dibenarkan (vide bukti B22 dan B24); ---  

(37) Bahwa pada hakekatnya, dalam setiap rantai 

pasokan barang dan jasa yang baik, 

kelancaran pasokan harus terjamin untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen (well-

functioning of supply chain), apalagi bilamana 

kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan 

hidup (makanan). Di Eropa, European 

Commission telah melakukan investigasi dan 

menjatuhkan sanksi berdasarkan aturan-

aturan hukum di bidang persaingan atas 

unwell-functioning of food supply chain (vide: 

European Competition Network (ECN) 

ACTIVITIES IN THE FOOD SECTOR Report on 

competition law enforcement and market 

monitoring activities by European competition 

authorities in the food sector (May 2012), di 

mana dikatakan antara lain:  ---------------------  

“This Report has been prepared within the ECN and 

provides a comprehensive overview of the most significant 

enforcement, advocacy and monitoring actions 

undertaken by the NCAs and the Commission from 2004 

to 2011. It demonstrates the significant contribution of 

European competition authorities to the well-functioning of 

the food supply chain. Finally, the European competition 

authorities have further investigated cases which 

involved abusive conduct by dominant operators (20% of 

all cases). These abuses mainly involved strategies to 

foreclose competitors, such as exclusivity obligations, 

minimum purchasing obligations, tying and refusals to 

supply,…” ; -------------------------------------------------------  
 

(38) Bahwa dengan demikian, unsur membatasi 

peredaran dan atau penjualan sebagaimana 

dijelaskan diatas telah terpenuhi. ----------------  

18.7.11. Barang dan atau Jasa Pada Pasar Bersangkutan  ----  

(1) Barang menurut pasal 1 angka 16 Undang 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap 

benda, baik berwujud maupun tidak 
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berwujud, baik bergerak maupun tidak 

bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 

dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh 

konsumen atau pelaku usaha; -------------------  

(2) Jasa menurut pasal 1 angka 17  Undang 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalah setiap 

layanan yang berbentuk pekerjaan atau 

prestasi yang diperdagangkan dalam 

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 

konsumen atau pelaku usaha; -------------------  

(3) Bahwa frase unsur pasal 19  Undang Undang 

Nomor 5 tahun 1999 mengenai barang dan 

atau jasa bersifat kumulatif maupun alternatif, 

yang berarti unsur barang dan jasa harus 

kedua duanya terpenuhi atau cukup salah 

satunya saja, barang atau jasa yang terpenuhi; 

(4) Bahwa berdasarkan pada analisa pasar 

bersangkutan sebagaimana telah dijabarkan 

sebelumnya objek yang dimaksud dalam 

perkara ini adalah barang berupa Produk Sapi 

Impor yang dipasarkan di daerah Jakarta, 

Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;  ---------  

(5) Bahwa unsur barang dan atau jasa tertentu 

sebagaimana dijelaskan diatas telah terpenuhi 

secara alternatif. ------------------------------------  

18.7.12. Praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat; ---------------------------------------------------------  

(1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 

Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan 

praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan 

ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha 

yang mengakibatkan dikuasainya produksi 

dan/atau pemasaran atas barang dan/atau 

jasa tertentu sehingga menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat dan dapat 

merugikan kepentingan umum;   -----------------  
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(2) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 

Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan 

persaingan usaha tidak sehat adalah 

persaingan antar pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan/atau 

pemasaran barang dan/atau jasa yang 

dilakukan dengan cara tidak jujur atau 

melawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha;  ----------------------------------  

(3) Bahwa praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat merupakan dampak yang 

ditimbulkan karena perilaku membatasi 

pasokam yang dilakukan oleh pelaku usaha 

pada bidang atau sektor bisnis;  -----------------  

(4) Bahwa dalam perkara a quo, pada persidangan 

telah terbukti bahwa perilaku penguasaan 

pasar yang dilakukan oleh feedloter dengan 

cara mengatur atau membatasi pasokan sapi 

impor ke pasar menyebabkan konsumen 

dalam hal ini RPH atau Perorangan/Jagal Sapi 

tidak dapat mendapatkan pasokan sapi sesuai 

dengan yang diinginkannya sehingga pihak 

yang bersangkutan tidak dapat memenuhi 

seluruh kebutuhan daging konsumen dalam 

hal ini masyarakat;  ---------------------------------  

(5) Bahwa perilaku penguasaan pasar yang 

dilakukan oleh feedloter melalui wadah 

assosiasi APFINDO untuk mengontrol 

kepatuhan anggota dalam menjalankan 

kesepakatan dan kegiatan bersama sama, 

telah berhasil mempengaruhi harga pada 

pasar sapi impor sehingga konsumen harus 

membayar harga sapi dan harga daging sapi 

yang merupakan produk lanjutan dari sapi 

menjadi lebih mahal dari harga yang 

sebenarnya;   ------------------------------------------  
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(6) Bahwa harga sapi impor yang tinggi 

merupakan bentuk ketidaknormalan harga 

atau harga yang terdistorsi terjadi karena 

terdapat intervensi terhadap pasokan dan 

harga yang dilakukan feedloter secara bersama 

sama;   -------------------------------------------------  

(7) Bahwa harga yang tidak normal terjadi jika 

harga yang terbentuk tidak sesuai dengan 

kurva yang sudah ditetapkan oleh metode 

Benford Law. Adapun kurva Benford Law 

adalah sebagai berikut;  ----------------------------  

 
(8) Bahwa ketidaknormalan harga jual terjadi 

pada digit angka kedua pada harga jual sapi 

impor. Sebagai contoh misalnya pada saat 

feedloter menerapkan harga berkisar Rp 

25.641, harga normal seharusnya berdasarkan 

Benford Law adalah Rp 24.641. sebagaimana 

terlihat pada kurva dibawah ini: ------------------  
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(9) Bahwa berikut analisa ketidaknormalan harga 

berdasarkan Benford Law terhadap data 

masing masing feedloter sebagaimana terlihat 

pada kurva dibawah ini: ----------------------------    

            

            

            

           
(10) Bahwa analisa sebagaimana dijabarkan diatas, 

dikuatkan oleh keterangan Ahli Ekonomi, Arief 

Bustaman yang menyatakan bahwa 

berdasarkan analisa Benford Law tersebut, 

memang telah terjadi ketidaknormalan harga 

jual sapi;  ---------------------------------------------  

(11) Bahwa dengan penjabaran tersebut, unsur 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

telah terpenuhi.  -------------------------------------  
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19. Menimbang bahwa Terlapor I (PT Andini Karya Makmur) dan Terlapor 

XXIX (PT Kadila Lestari Jaya) menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide 

bukti T1.8 dan T29.7):  ------------------------------------------------------------  

19.1. Pasar Bersangkutan   ---------------------------------------------------  

(1) Penentuan Pasar Bersangkutan Tidak Menggunakan 

Metode Yang Valid -----------------------------------------------  

1. Bahwa terjadi kesalahan yang sangat fatal atas 

penentuan pasar bersangkutan dalam perkara a quo 

disebabkan oleh tidak validnya metode penentuan 

pasar bersangkutan yang digunakan oleh Tim 

Investigator; -------------------------------------------------  

2. Bahwa dalam bidang hukum persaingan usaha, 

penentuan pasar bersangkutan adalah hal yang 

penting untuk dilakukan  sebagaimana yang 

dijabarkan dalam poin 4.3 Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2009 

Tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 

Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Perkom No. 3 Tahun 2009): ------------------------------  

“Penentuan pasar bersangkutan menjadi hal paling mendasar 
dalam upaya pembuktian beberapa pelanggaran Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999.”------------------------------------------  

 

3. Bahwa Perkom No. 3 Tahun 2009 lebih lanjut 

menyatakan penentuan pasar bersangkutan 

(khususnya pasar produk) dapat dilakukan dengan 

menggunakan analisis preferensi konsumen, 

sebagaimana yang dijabarkan dalam poin 4.3 

Perkom tersebut: -------------------------------------------  

“…pendekatan terhadap elastisitas permintaan dan penawaran 
dapat dilakukan melalui analisis preferensi konsumen, dengan 
menggunakan tiga parameter utama sebagai alat pendekatan 
(proxy) yaitu harga, karakter dan kegunaan (fungsi) produk. 
Penggunaan tiga parameter tersebut dapat memberikan 
informasi yang valid dan komprehensif mengenai sifat substitusi 
suatu produk dengan produk lain…”  ---------------------------------  
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4. Bahwa berdasarkan poin 4.3.1.1. hal. 14-15 Perkom 

No.3 Tahun 2009 analisis terhadap parameter harga 

mempertimbangkan peningkatan harga dari tingkat 

harga pasar yang wajar atau kompetitif; ---------------  

5. Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan penjabaran 

dalam laporan OECD Policy Roundtable on Market 

Definition pada tahun 2012, yang menyatakan 

analisis atas harga harus didasarkan pada tingkat 

harga yang kompetitif, dan bukan tingkat harga 

yang telah tercemar oleh tindakan-tindakan anti 

persaingan; --------------------------------------------------  

6. Bahwa pada faktanya, pada perkara ini Tim 

Investigator tidak pernah menjabarkan harga 

kompetitif yang menjadi acuan dalam penentuan 

pasar produk dari sapi impor. Hal ini dapat dilihat 

dari ketiadaan perhitungan analisis pasar produk 

yang mencantumkan harga kompetitif acuan, baik di 

dalam LDP dan lampiran-lampirannya, maupun 

pada saat pemeriksaan perkara; -------------------------  

7. Bahwa kesalahan dalam penggunaan metode 

penentuan pasar bersangkutan dalam perkara a quo 

juga meliputi metode yang tidak menggunakan 

survey dalam menganalisis preferensi konsumen. 

Hal ini dapat dilihat dari ketiadaan data hasil survey 

terhadap konsumen pada lampiran-lampiran LDP, 

bahkan Tim Investigator saat pemeriksaan Ahli 

Hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia Kurnia Toha, S.H., LL.M., 

Ph.D. pada tanggal 2 Maret 2016 menyatakan 

analisis pasar bersangkutan dapat dilakukan 

dengan metode kualitatif; ---------------------------------  

8. Bahwa berdasarkan preseden dari KPPU sendiri, 

pada perkara No. 7/KPPU-L/2007, digunakan 

survey konsumen untuk menganalisa kemungkinan 

adanya sifat saling substitusi jasa layanan 

telekomunikasi seluler dengan jasa layanan FWA 
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dan PSTN. Hal tersebut bahkan dijabarkan dalam 

poin 4.3.3.1 Perkom No. 3 Tahun 2009; ----------------  

9. Bahwa Penasehat Hukum berpendapat bahwa 

menjadi suatu keanehan tersendiri dimana Tim 

Investigator mencoba untuk menganalisis preferensi 

konsumen, sebagaimana yang ditentukan dalam 

Perkom No. 3 Tahun 2009 (yang menjadi pedoman 

utama dari KPPU untuk menentukan pasar 

bersangkutan), tanpa didasari oleh data-data yang 

valid dari para konsumen itu sendiri; -------------------  

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas sudah 

sangat jelas tim investigatior telah menentukan 

pasar bersangkutan tanpa menggunakan metode 

yang tepat dan sesuai dengan pedoman dari KPPU 

sendiri (Perkom No. 3 Tahun 2009). Hal ini berujung 

pada kesalahan yang sangat fatal atas hasil 

penentuan pasar bersangkutan dari perkara a quo; -  

11. Bahwa kesalahan penentuan pasar bersangkutan 

merupakan suatu hal yang fatal dalam suatu 

perkara hukum  persaingan usaha. Salah satu 

contoh kesalahan penentuan pasar bersangkutan 

yang dikenal luas adalah dalam perkara United 

States v. E. l. Du Pont De Nemours & Co (1956), 

dimana  District Court salah dalam menggunakan 

tingkat harga yang dijadikan  acuan untuk 

menentukan pasar produk daricellophane 

(pembungkus plastik). Dikarenakan pengadilan  

salah  mengartikan tingkat  harga yang sudah 

tercemar oleh  tindakan anti persaingan  dari Du 

Pont  sebagai  harga pasar yang wajar atau 

kompetitif. Akhirnya pasar bersangkutan dalam  

perkara tersebut menjadi terlalu luas.Putusan yang  

dihasilkan akhirnya mendapatkan kritik yang sangat 

tajam dari berbagai pihak, dan hingga hari ini kritik 

tersebut dikenal luas  sebagai “The Cellophane 

Fallacy”; ------------------------------------------------------  
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12. Bahwa Tim Investigator pada  perkara ini telah 

melakukan  kesalahan yang lebih fatal  

dibandingkan dengan District Court pada  perkara 

Du Pont, yang mengacu  pada tingkat  harga yang 

salah dalam menentukan  pasar  produk.  

Sebagaimana yang telah dijabarkan pada poin-poin 

sebelumnya, Tim Investigator bahkan mencoba 

untuk mendefinisikan pasar  produk  tanpa  

menentukan terlebih dahulu tingkat harga yang  

harus dijadikan acuan  (harga pasar wajar atau 

kompetitif); --------------------------------------------------  

13. Bahwa Penasehat Hukum berpendapat Majelis 

Komisi sudah seharusnya menyatakan bahwa telah 

terjadi kesalahan dalam penentuan pasar 

bersangkutan atas perkara a quo oleh Tim  

Investigator. Hal ini demi menjaga agar KPPU tidak 

mengeluarkan putusan yang justru mencederai 

kredibilitas dari KPPU sendiri sebagai otoritas 

penegakan hukum persaingan usaha; ------------------  

(2) Kesalahan Dalam Menentukan  Pasar  Produk -------------  

1. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan: ----------  

“Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan 
jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha 
atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau 
substitusi dari barang dan atau jasa tersebut”. ----------------------  

 

2. Bahwa pada poin 4.3.1. Perkom No.3 Tahun 2009, 

dinyatakan bahwa dalam menentukan pasar produk 

digunakan parameter indikator harga serta faktor 

karakter dan kegunaan produk; -------------------------  

3. Bahwa berdasarkan penjabaran pada poin 4.3.1.2. 

Perkom No. 3 Tahun 2009, faktor dan kegunaan 

produk merujuk pada persepsi konsumen atas 

produk yang dianalisis dengan close substitute-nya. 

Sebagaimana yang dinyatakan dalam poin tersebut:  

“Sepanjang konsumen menentukan bahwa produk terkait 
memiliki karakter dan fungsi yang sama, maka produk-produk 
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tersebut dapat dikatakan sebagai substitusi satu sama lain 
terlepas dari spesifikasi teknis, merk atau kemasan tertentu 
yang melekat di produk-produk tersebut.” ---------------------------  

 

4. Bahwa pada poin 6 bagian “Analisa Hukum” dari 

Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) perkara a quo 

dinyatakan:  -------------------------------------------------  

“Bahwa produk yang sejenis dengan sapi impor adalah sapi 
lokal dan kerbau. Namun demikian, konsumen sapi impor tidak 
memilih untuk mengganti produk lain seperti kerbau dan sapi 
lokal pada saat harga produk sapi impor meningkat. Reaksi 
konsumen atas peningkatan harga sapi impor adalah dengan 
berhenti berdagang sebagaimana terjadi pada awal tahun 2013 
dan awal Agustus 2015;”. ----------------------------------------------  

 

Lebih lanjut pada poin 7 dinyatakan: -------------------  

“Bahwa dengan demikian, produk sapi impor yang menjadi 
obyek penyelidikan tidak memiliki tingkat substitusi yang dekat 
dengan produk sapi lokal dan kerbau;” -------------------------  

 

5. Bahwa atas kesimpulan pada poin 6 dan 7 dari 

bagian “Analisa Hukum” LDP, Penasehat Hukum 

berpendapat bahwa Tim Investigator telah keliru 

dalam menentukan pasar produk dari perkara a quo; 

6. Bahwa Ahli Persapian Rochadi Tawaf saat 

pemeriksaan pada tanggal 19 Januari 2016, 

menyatakan secara tegas sapi impor merupakan 

substitusi dari sapi lokal. Lebih lanjut Ahli 

menyatakan barang dapat dikatakan substitusi jika 

barang A mengalami kenaikan, maka barang B akan 

naik pula permintaannya, yang mana hal ini terjadi 

dalam hal sapi impor dan sapi lokal; -------------------  

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. 

Muhammad Nur M.D. selaku Kepala RPH Petir saat 

pemeriksaan pada tanggal 25 November 2015, 

didapatkan fakta bahwa pada saat terjadi 

pembatasan kuota sapi impor di tahun 2012, 

terdapat supply sapi lokal untuk mengimbangi 

kebutuhan akan produk sapi. Atas supply sapi lokal 

tersebut tidak ada keluhan dari konsumen; -----------  

8. Bahwa pada saat harga sapi impor mengalami 

kenaikan di tahun 2013 dan 2015 permintaan atas 
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sapi lokal kepada PT Andini Karya Makmur 

mengalami peningkatan (vide bukti T1_29-4); ---------  

9. Bahwa pada dasarnya analisis penentuan pasar 

produk sangat menekankan pada preferensi 

konsumen atas produk yang dianalisis dengan 

substitusi-substitusinya. Dalam analisis indikator 

harga saja, Perkom No.3 Tahun 2009 tetap 

menekankan pada reaksi konsumen atas kenaikan 

harga dari produk yang dianalisis. Sebagaimana 

yang dijelaskan pada poin 4.3.1.1. Perkom No. 3 

Tahun 2009: “Produk-produk yang dianalisis tidak 

harus memiliki kesamaan harga, karena variasi 

harga dari produk-produk yang dianalisis sangat 

mungkin terjadi. Inti analisis terhadap parameter 

harga bukan pada besaran nominal, tetapi pada 

reaksi konsumen terhadap perubahan harga yang 

terjadi pada produk yang dimaksud;”. Sebagaimana 

yang telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, 

sudah sangat jelas bahwa pada saat harga sapi 

impor mengalami kenaikan, terjadi peningkatan 

permintaan atas produk sapi lokal; ---------------------  

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut, 

sudah sangat jelas bahwa sapi lokal dan sapi impor 

mempunyai sifat saling substitusi; ----------------------  

11. Bahwa argumentasi Tim Investigator yang 

menyatakan saat harga sapi impor naik dan RPH 

tidak beralih kepada sapi lokal menunjukkan bahwa 

sapi lokal dan sapi impor tidak memiliki sifat saling 

substitusi adalah sangat keliru. Sebagaimana yang 

telah dijelaskan di atas pada saat harga sapi impor 

naik terjadi peningkatan atas permintaan sapi lokal. 

Lagipula pemogokan oleh RPH  bukan dikarenakan 

keengganan untuk beralih ke sapi lokal, melainkan 

sebagai bentuk protes kepada Pemerintah yang 

menurunkan quota sapi impor dan menyebabkan 

kepanikan pasar (akan dijabarkan lebih lanjut pada 
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poin 2.4 Kesimpulan ini). Lagipula kebanyakan  RPH 

dan jagal yang  ikut melakukan pemogokan 

sebenarnya terpaksa untuk ikut mogok, karena 

pemogokan tersebut dikoordinasikan dan mereka 

takut dengan  tekanan dan sanksi dari pihak-pihak 

tertentu; ------------------------------------------------------  

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas sudah 

sangat jelas bahwa tim investigator telah keliru 

dalam menentukan pasar produk dari perkara a quo, 

karena tidak memasukan produk sapi lokal 

kedalamnya; -------------------------------------------------  

(3) Kesalahan Dalam Menentukan  Pasar Geografis ------------  

1. Bahwa atas uraian pada poin 10-13 “Analisa 

Hukum” dari LDP, Penasehat Hukum berpendapat 

bahwa Tim Investigator telah keliru dalam 

menentukan pasar geografis dari perkara a quo; -----  

2. Bahwa penentuan pasar geografis didasarkan pada 

wilayah dimana konsumen dapat memperoleh 

pasokan barang. Sebagaimana yang dijabarkan pada 

poin 4.2.2. Perkom No. 3 Tahun 2009  -----------------  

“…jika pelaku usaha menjual produk dalam satu wilayah 
tertentu dan konsumen tidak memiliki akses terhadap produk 
dari luar wilayah tersebut, maka juga dapat disimpulkan bahwa 
pasar geografis produk tersebut adalah wilayah tersebut.”  -------  

 

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, apabila 

menggunakan metode interpretasi argumentum a 

contrario, dapat disimpulkan bahwa pasar geografis 

mencakup seluruh wilayah-wilayah yang dapat 

memberikan pasokan produk kepada konsumen; ----  

4. Bahwa fakta persidangan dan bukti T1_29-5 Data 

Penjualan Tahunan PT. Andini Karya Makmur tahun 

2012 – 2015 menunjukkan pasokan sapi ke 

Jabodetabek tidak hanya berasal dari wilayah-

wilayah sebagaimana yang dijabarkan dalam poin 

10-13 bagian “Analisa Hukum” dari LDP; --------------  

5. Bahwa fakta persidangan dan bukti T1/29-05 (Data 

Penjualan Tahunan PT. Kadila Lestari Jaya tahun 
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2012-2015) menunjukkan pasokan sapi ke 

JABODETABEK tidak hanya berasal dari wilayah-

wilayah sebagaimana yang dijabarkan dalam poin 

10-13 bagian “Analisa Hukum” dari LDP. --------------  

6. Bahwa fakta-fakta persidangan juga menunjukkan 

pada saat harga produk sapi impor mengalami 

kenaikan, pemogokan oleh RPH juga terjadi di 

wilayah selain Jabodetabek,cseperti Lampung dan 

Bandung; ----------------------------------------------------  

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, sudah 

sangat jelas bahwa tim investigator telah keliru 

dalam menentukan pasar geografis dari perkara a 

quo; -----------------------------------------------------------  

19.2. Pasal 11 UU Nomor  5 Tahun 1999 -----------------------------------  

(1) Investigator Tebang Pilih Dalam Menentukan Terlapor ----  

1. Bahwa Investigator tidak  mengikutsertakan PT 

Berdikari  (Persero) ke dalam perkara ini; --------------  

2. Bahwa pada faktanya, PT Berdikari (Persero) 

mendapatkan rekomendasi impor sebesar 50.000 

ekor sapi pada triwulan III tahun 2015 (Kompas, 

Senin 10 Agustus 2015); ----------------------------------  

3. Bahwa pada kuartal 3 tahun 2015, terjadi 

pemangkasan kuota impor yang diterima para 

feedloter dari 250.000 menjadi 50.000 ekor sapi; -----  

4. Bahwa jumlah rekomendasi impor yang diperoleh PT 

Berdikari (Persero) setara dengan jumlah kuota 

impor yang diperoleh seluruh feedloter pada triwulan 

III tahun 2015; ----------------------------------------------  

5. Bahwa dengan demikian, terlihat jelas PT Berdikari 

(Persero) memiliki penguasaan pasar terbesar 

diantara para feedloter; ------------------------------------  

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, 

pemasaran PT Berdikari (Persero) juga meliputi 

daerah JABODETABEK; -----------------------------------  

7. Bahwa dengan tidak dimasukkannya PT Berdikari 

(Persero) yang merupakan penguasa pasar terbesar 
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dan memiliki pemasaran di Jabodetabek, 

perhitungan presentase penguasaan pasar Para 

Terlapor  menjadi kabur yang berdampak pada 

penentuan pasar bersangkutan yang dilakukan 

Investigator  menjadi bias. --------------------------------  

(2) Investigator Gagal Paham  Menerapkan Pembuktian 

Kartel Yang Diatur Dalam  Hukum  Positif di Indonesia ---  

1. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran 

(LDP) dan selama proses persidangan, konstruksi 

yang dibangun investigator dalam membuktikan 

unsur  Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 

1999  menggunakan dalil kenaikkan harga yang 

disepakatioleh feedloter pada awal tahun 2013 dan 

Agustus 2015 bertujuan untuk menahan pasokan 

yang menyebabkan harga tetap tinggi; -----------------  

2. Bahwa konstruksi pembuktian unsur kartel yang 

dilakukan Investigator dapat digambarkan sebagai 

berikut: -------------------------------------------------------  

 

 

3. Bahwa konstruksi pembuktian unsur  kartel oleh 

Investigator tersebut, tergambar pada dalil-dalil 

dalam LDP Investigator sebagai berikut: ---------------  

“Bahwa sejak 2012,feedloter melakukan pembatasan 
penjualan ke RPH dan orang-perorangan dengan alasan 
untuk menjaga keberlangsungan pasokan sapi“ (Poin 43 
Bab Fakta LDP). --------------------------------------------------  
 

Harga Naik 

Tidak Ada 
Kemampuan 

Membeli 

Distribusi 
Tertahan 

Harga Tetap 
Tinggi 
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“Bahwa  pada awal tahun 2013 dan awal agustus 2015, 
RPH dan atau orang perorangan yang memasok daging 
sapi ke wilayah JABODETABEK kesulitan menjual daging 
sapikarena harganya mahal sehingga pelanggan tidak 
bersedia untuk membeli. Hal ini disebabkan  karena harga 
sapi dari feedloter mahal.  Akibatnya memicu aksi RPH 
dan pedagang daging melakukan aksi mogok daging” 
(Poin 44 Fakta LDP) ----------------------------------------------  
 
“Bahwa feedloter mengurangi pasokan sapi  ke RPH  
dengan  alasan untukmengatur agar pasokan tetap terjaga 
pasokan ke pasar sehingga menggakibatkan harga naik.  
Cara seperti itu diduga untuk membuat harga 
keseimbangan baru sehingga menaikan keuntungan”(Poin 
33 Analisa Hukum LDP). ----------------------------------------  
 
“Bahwa pengaturan pasokan selalu dilakukan oleh para 
pelaku usaha feedloter pada momentum Pemerintah 
berencana melakukan pembatasan import seperti yang 
terjadi pada tahun 2013 dan 2015 dan dengan 
pengaturan ini menciptakan kondisi pasar kekurangan 
pasokan sehingga harga  menjadi tinggi” (Poin 34 Analisa 
Hukum LDP). ------------------------------------------------------  

 

4. Bahwa konstruksi pembuktian kartel yang 

dituduhkan oleh Investigator tidak sesuai dengan 

penerapan yang terdapat pada pasal 11 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999; ---------------------------  

5. Bahwa pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 berbunyi sebagai berikut: 

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan 
pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk 
mempengaruhi harga dengan mengatur produksidan atau 
pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat.”  -------------------------------  

 

6. Bahwa dalam membuktikan pasal 11 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, harga merupakan 

suatu bentuk pengaruh yang timbul dari adanya 

tindakan pengaturan produksi dan atau pemasaran. 

Bukan sebaliknya produksi dan atau pemasaran 

yang menjadi pengaruh dari pengaturan harga; ------  

7. Bahwa dalil poin 2.2.6 dipertegas dengan Peraturan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 

2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 

Tentang Kartel, yang menjelaskan para anggota 

kartel bersepakat melakukan pengaturan produksi 
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dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa 

dengan tujuan untuk mempengaruhi harga; ----------  

8. Bahwa berdasarkan peraturan komisi tersebut, 

dalam membuktikan unsur Pasal 11 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat 

dikonstruksikan sebagai berikut: ------------------------  

   

9. Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha Kurnia Toha, 

S.H., LL.M., Ph.D menerangkan terdapat perbedaan 

antara konsep kartel di luar negeri dengan di 

Indonesia. Menurut pendapat ahli, konsep kartel di 

luar negeri bisa terjadi dengan skema Price Fixing 

(Kesepakatan Harga), akan tetapi di Indonesia 

apabila kita melihat secara hukum positif terdapat 

pemisahan antara kesepakatan harga dengan kartel 

yaitu pasal 5 dan pasal 11  Undang Undang No 5 

Tahun 1999; ------------------------------------------------  

10. Bahwa menurut pendapat ahli, pasal 11 Undang-

Undang Nomor 5  Tahun 1999 tidak tepat 

dituduhkan pada konstruksi terjadinya pengaturan 

pasokan yang dilakukan dengan mengatur harga, 

akan tetapi seharusnya dipahami sebaliknya bahwa 

anggota kartel bersepakat melakukan pengaturan 

produksi dan atau pemasaran suatu barang dan 

atau jasa dengan tujuan untuk mempengaruhi 

harga; --------------------------------------------------------  

11. Bahwa negara lain yang dimaksud oleh Ahli Hukum 

Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D contohnya 

Kartel 
Mengatur 
Produksi 

Mempengaruhi Harga 
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adalah Amerika serikat, yang mengertikan Hard core 

cartel dalam pandangan keilmuan (communis opinio 

doctorum) hukum persaingan meliputi perbuatan 

bilateral untuk mengendalikan pasar seperti boikot, 

penetapan harga, alokasi pasar dan bid rigging, yang 

dilarang dalam hukum persaingan usaha di Amerika 

Serikat (Amerika) melalui  pasal 1 Sherman Act 1890 

dan di Uni Eropa sebagaimana diatur dalam artikel 

81 EU Treaty; -----------------------------------------------  

12. Bahwa perluasan definisi kartel dengan penetapan 

harga tersebut tidak dapat diterapkan di Indonesia, 

mengingat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 

sudah mengatur larangan kesepakatan harga  dan 

kesepakatan produksi secara terpisah melalui Pasal 

5 mengenai penetapan harga dan Pasal 11 mengenai 

kartel; --------------------------------------------------------  

13. Hard core cartel sebagai bentuk tindakan bilateral 

berupa perjanjian atau konspirasi antara pelaku 

usaha atau pihak lain untuk mengendalikan 

perdagangan merupakan perilaku pertama yang 

dilarang dalam hukum persaingan usaha di Amerika 

Serikat (Amerika) melalui  pasal 1 Sherman Act 1890 

dan di Uni Eropa sebagaimana diatur dalam artikel 

81 EU Treaty; -----------------------------------------------  

14. Bahwa perluasan definisi kartel tersebut tidak dapat 

diterapkan di Indonesia, mengingat Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 1999 sudah mengatur larangan 

kesepakatan harga  dan kesepakatan produksi 

secara terpisah melalui Pasal 5 mengenai penetapan 

harga dan Pasal 11 mengenai kartel; -------------------  

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut, bentuk pengaturan 

produksi yang didalilkan Tim Investigator diawali 

dengan perjanjian mengenai kesepakatan harga 

menunjukkan Investigator gagal paham dalam 

membuktikan unsur Pasal 11 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 pada perkara ini; ----------------  
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(3) Unsur Perjanjian Pada Pasal 11 Undang-undang No. 5 

Tahun 1999 Tidak Terbukti ------------------------------------  

1. Bahwa Investigator menuduhkan perjanjian yang 

terjadi dalam LDP maupun pada proses 

 persidangan terjadi pada rapat Asosiasi Produsen 

Daging & Feedloter Indonesia (APFINDO) yang 

membahas mengenai harga dan kesepakatan 

menurunkan harga mengikuti referensi Pemerintah.  

2. Bahwa dalil Investigator yang kami  jelaskan pada 

poin di atas, terlihat dari penjabaran unsur 

perjanjian pada poin sebagai berikut: ------------------  

“Bahwa para Terlapor selalu membicarakan harga melalui 
wadah Asosiasi Produsen Daging & Feedlot Indonesia 
(APFINDO) (LDP Poin 47 Halaman 12 Bab Fakta-Fakta);” --  
 
“Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015, Para Terlapor 
yang tergabung dalam APFINDO menyepakati keinginan 
Pemerintah untuk menurunkan harga jual sapi (LDP Poin 
91 Halaman 25 Bab Fakta-Fakta);” ---------------------------  
 
“Bahwa perilaku Para Terlapor yang dilakukan secara 
bersama-sama melalui asosiasi dalam pembahasan yang 
antara lain menyangkut masalah harga (LDP Poin 39 
Halaman 32 Bab Perilaku Pasar);” ----------------------------  
 
“Bahwa perilaku harga yang berlebihan (excessive) oleh 
Para Terlapor diduga semenjak tahun 2012 dan dilakukan 
secara bersama-sama dan terus terjadi hingga Agustus 
2015 (LDP Poin 40 Halaman 32 Bab Perilaku Pasar);” ------  
 
“Bahwa melalui pertemuan-pertemuan di asosiasi, Para 
Terlapor melakukan pembicaraan terkait dengan harga 
jual sapi (LDP Poin 3 Halaman 33 Bab Dugaan 
Pelanggaran);” ----------------------------------------------------  
 
“Bahwa pembicaraan mengenai harga melalui asosiasi, 
perilaku harga di pasar yang cenderung sama, serta 
adanya kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi untuk 
menjaga keberlangsungan pasokan merupakan bentuk 
tindakan saling penyesuaian pemasaran sehingga 
mempengaruhi harga yang telah dibahas melalui asosiasi 
(LDP Poin 3 Halaman 33 Bab Dugaan Pelanggaran);” ------  
 
“Bahwa tindakan saling menyesuaikan pasokan sapi dan 
pembahasan harga melalui asosiasi merupakan perilaku 
yang saling mengikatkan diri satu sama lain yang 
merupakan bentuk perjanjian ( LDP Poin 3 Halaman 33 
Bab Dugaan Pelanggaran).” ------------------------------------  
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3. Bahwa dalil perjanjian yang dituduhkan Investigator 

memperkuat argumen Penasehat Hukum yang 

menyatakan Investigator menuduhkan Pasal 11 

dengan konstruksi adanya kesepakatan harga yang 

terjadi terlebih dahulu. ------------------------------------  

4. Bahwa seperti yang telah kami jelaskan pada poin 

2.3.3 kesimpulan kami, kartel dengan kesepakatan 

penetapan harga tidak dapat diterapkan di 

Indonesia, mengingat Undang-Undang Nomor 5 

tahun 1999 sudah mengatur larangan kesepakatan 

harga  dan kesepakatan produksi secara terpisah. ---  

5. Bahwa dengan demikian, tidak tepat apabila 

Investigator mendalilkan adanya kesepakatan harga, 

untuk membuktikan unsur pasal 11 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999. -------------------------------  

6. Bahwa selain tidak tepat dalam menerapkan unsur 

pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, 

Investigator juga tidak menentukan dan 

menjelaskan apa jenis objek perjanjian yang 

dimaksud, ataupun berapa jumlah dan satuan objek 

tersebut. -----------------------------------------------------  

7. Bahwa Investigator tidak jelas dalam menentukan 

jenis kesepakatan harga seperti apa yang 

dituduhkan kepada Para Terlapor. Dalam 

tuduhannya, Investigator menekankan bahwa telah 

terjadi kesepakatan harga di antara Para Terlapor, 

tetapi berdasarkan fakta-fakta yang muncul di 

persidangan, tidak ada yang menunjukkan hal 

tersebut. -----------------------------------------------------  

8. Bahwa terbukti dalam persidangan, terdapat 

berbagai jenis sapi sebagai berikut: Sapi Impor Bull, 

Sapi Impor Steer, Sapi Impor Heifer, Sapi Lokal, dan 

beragam jenis lainnya.-------------------------------------  

9. Bahwa Investigator sama sekali tidak 

mengklasifikasikan objek dari kesepakatan harga 

yang didalilkan, sehingga menimbulkan kaburnya 
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harga yang  dimaksud, dan menjadi tidak jelas harga 

sapi jenis apa yang disepakati. 

HPP Setelah Penyusutan 

Tanggal Sapi heifer Sapi Steer 

16 Juli 2013 27,352 28,483 

22 September 2014 35,815 35,574 

10. Bahwa berdasarkan tabel sampel HPP, sapi 

yang berbeda jenis di atas menunjukan bahwa tidak 

mungkin terjadinya kesepakatan harga sapi dengan 

jenis dan HPP yang berbeda. -----------------------------  

11. Bahwa fakta yang muncul dalam persidangan, Para 

Terlapor dalam menentukan harga jualnya 

dilakukan secara independen, dengan pertimbangan 

dari masing-masing perusahaan, sehingga harga jual 

masing-masing perusahaan berbeda dan beragam. 

Bahkan di satu perusahaan pun, harga jual yang 

dipatok beragam, tergantung dari jenis sapi dan 

kualitas sapi itu sendiri. Bahkan pembeli yang sama 

dapat membeli dua jenis  sapi dengan berat yang 

sama akan tetapi harga berbeda. ------------------------  

12. Bahwa yang dimaksud dengan independen dalam 

poin 2.3.11 adalah harga yang sesuai dengan 

keputusan bisnis Perusahaan yang memiliki 

komponen biaya sebagai berikut: ------------------------  

 Harga beli dari Eksportir  -----------------------------  

 Kurs dollar ----------------------------------------------  

 Pph 22 impor -------------------------------------------  

 Biaya handling -----------------------------------------  

 Biaya pengurusan pelabuhan ------------------------  

 Biaya penyusutan berat badan sapi ----------------  

 Biaya Transportasi -------------------------------------  

 Biaya pakan---------------------------------------------  

13. Bahwa dari fakta persidangan yang muncul, telah 

jelas membuktikan bahwa Para Terlapor memiliki 

harga yang berbeda dan independen. Harga jual 
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periode Agustus 2015 dengan jenis sapi yang sama 

adalah sebagai berikut:------------------------------------  

- Terlapor I PT. Andini Karya Makmur menjual 

dengan harga rata-rata Rp 40.000,  ----------------  

- Terlapor V PT. Andini Agro Loka menjual dengan 

harga rata-rata Rp 39.700, ---------------------------  

- Terlapor XXII PT. Kariyana Gita Utama menjual 

dengan harga rata-rata Rp 42.748, -----------------  

- Terlapor XXIX PT. Kadila Lestari Jaya menjual 

dengan harga rata-rata Rp 40.000, -----------------  

- Terlapor XXX CV Mitra Agro Sangkuriang 

menjual dengan harga rata-rata Rp 40.311, ------  

- Terlapor XXXI CV Mitra Agro Sampurna menjual 

dengan harga rata-rata Rp 39.628 ------------------  

14. Bahwa dari penjabaran ini, terlihat bahwa tidak ada 

kesamaan dalam harga jual sapi untuk periode yang 

sama dan jenis yang sama. Dengan demikian, 

kesepakatan harga tersebut tidak ada. -----------------  

15. Bahwa dalam persidangan, Investigator 

menghadirkan sebuah daftar hadir rapat APFINDO 

(Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia) 

yang kemudian disebut oleh Investigator sebagai 

sebuah perjanjian kesepakatan harga. -----------------  

16. Bahwa Daftar Hadir tersebut tidaklah dapat 

dikatakan sebagai sebuah perjanjian, melihat bahwa 

hal tersebut hanyalah sebuah daftar hadir yang 

ditambahkan tulisan tangan bertuliskan adanya 

kesepakatan, sehingga patut dipertanyakan 

keabsahannya. ----------------------------------------------  

17. Bahwa berdasarkan 19 ayat (1) dan (3) Anggaran 

Rumah Tangga (ART) APFINDO berbunyi: -------------  

“Musyawarah dan rapat-rapat tersebut hanya sah jika 
quorum telah tercapai, yaitu jika dihadiri oleh ½ 
(setengah) tambah 1 (satu) jumlah anggota” ----------------  

 
“Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara 
dianggap sah, jika pengambilan keputusan dilaksanakan 
oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) 
jumlah peserta yang berhak menggunakan suaranya.” ---  
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18. Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran 

Dasar/Anggaran Rumah Tangga di atas, daftar hadir 

rapat APFINDO (Asosiasi Produsen Daging dan 

Feedlot Indonesia) tidak dapat dikatakan sebagai 

bukti adanya perjanjian karena tidak menunjukan 

bahwa kesepakatan tersebut diambil ½ (setengah) 

ditambah 1 (satu) jumlah peserta yang berhak 

menggunakan suaranya.  ---------------------------------  

19. Bahwa daftar hadir rapat APFINDO yang 

ditunjukkan oleh Investigator dalam persidangan 

hanyalah berupa bukti kehadiran dalam rapat yang 

bersangkutan, lagipula dalam daftar tersebut tidak 

ada unsur perjanjian atau kesepakatan.  --------------  

20. Bahwa dengan konstruksi fakta-fakta yang telah 

dijabarkan, tidak mungkin Para Terlapor melakukan 

kesepakatan harga, karena bagaimana bisa dengan 

berbagai ragam jenis sapi, dengan biaya 

pembentukan harga yang berbeda (biaya 

transportasi, biaya pakan, biaya pengurusan 

pelabuhan, dan biaya  handling) tidak mungkin ada 

kesamaan harga. Dan berdasarkan fakta 

persidangan, Investigator menghitung kesamaan 

dari harga rata-rata. ---------------------------------------  

21. Maka dengan demikian, unsur perjanjian tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan. ------------------  

(4) Unsur mengatur Produksi Pada Pasal 11 Undang-undang 

No. 5 Tahun 1999 Tidak Terbukti -----------------------------  

1. Bahwa Tim Investigator menuduhkan bentuk 

pengaturan produksi yang dilakukan oleh para 

Terlapordengan cara menaikkan harga, sehingga 

RPH dan orang-perorangan tidak mampu 

membelidan memasok kepada konsumen akhir, 

dengan tingginya harga yang ditawarkan terlapor, 

mengakibatkan pemogokan produksi yang dilakukan 

RPH dalam mendistribusikan karkas kepada 

pedagang daging. -------------------------------------------  
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2. Bahwa dalil poin 2.4.1  didasarkan atas LDP yang 

akan diuraikan sebagai berikut: -------------------------  

“Para Terlapor melakukan pembatasan penjualan sapi ke 
RPH dengan alasan untuk menjaga keberlangsungan 
pasokan sapi sejak tahun 2012.”(Lihat LDP Point 43 Bab 
Fakta-Fakta); -----------------------------------------------------  

 
“Para Terlapor di agustus 2013 dan agustus 2015 menjual 
sapi terlalu mahal, sehingga membuat RPH maupun 
orang-perorangan kesulitan menjual daging sapi ke 
wilayah jabodetabek, dan membuat RPH melakukan aksi 
pemogokan pemotogan sapi.”( Lihat LDP Point 44 Bab 
Fakta-Fakta); ----------------------------------------------------  

 
“Para Terlapor dianggap menaikkan harga jual sapi 
dengan momentum ketika Pemerintah mengeluarkan 
kebijakan mengurangi kuota import, dengan hal tersebut 
terlapor dianggap membentuk suatu keadaan pasar 
kekurangan stock sehingga harga menjadi tinggi”( Lihat 
LDP Poin 34 Bab Perilaku Pasar); -----------------------------  

 
“Para Terlapor dianggap mengatur produksi sehingga 
membuat tingkat harga  keseimbangan yang baru untuk 
menaikkan keuntungan.” ( Lihat LDP Point 33 Bab 
Perilaku Pasar) ---------------------------------------------------  

 

3. Bahwa Tim Kuasa Hukum membantah mengenai 

kenaikan harga yang tinggi adalah salah satu  cara 

Terlapor dalam mengatur produksi, karena dengan 

tingkat harga tinggi yang dituduhkan oleh Tim 

Investigator, faktanya Terlapor tetap 

mendistribusikan dan RPH tetap membeli; ------------  

4. Bahwa perlu Majelis Komisi kembali ingat, penjualan 

sapi di Q3 berasal dari stock sapi import yang 

masuk pada Q2, sehingga tidak mungkin terjadi 

penahanan karena kuota impor pada Q2 periode 

LDP mencukupi kebutuhan pada Q3 (vide bukti 

T1_29-10 “Data Pembelian” danT1_29-4 “Faktur 

Penjualan”). -------------------------------------------------  

5. Bahwa selain itu, harga yang terbentuk adalah 

harga yang Independen sesuai dengan keputusan 

bisnis Perusahaan, yang memiliki komponen biaya 

sebagai berikut: ---------------------------------------------  

 Harga beli dari Eksportir -----------------------------  

 Kurs dollar ----------------------------------------------  
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 Pph 22 impor -------------------------------------------  

 Biaya handling -----------------------------------------  

 Biaya pengurusan pelabuhan  -----------------------  

 Biaya penyusutan berat badan sapi ----------------  

 Biaya Transportasi -------------------------------------  

 Biaya pakan---------------------------------------------  

6. Bahwa berdasarkan keterangan setiap Terlapor, 

kenaikan harga yang terbentuk atas penjualan yang 

tetap terjadi   berbanding lurus dengan naiknya 

Harga Pokok Penjualan. -----------------------------------  

7. Bahwa pemogokan RPH yang dituduhkan oleh Tim 

Investigator tidak tepat, karena berdasarkan bukti 

T1_29-8 Surat Pemogokan dari APPH pemogokan 

terjadi akibat ketidakpastian para pembuat 

kebijakan dalam menentukan kuota sapi impor serta 

ketersediaan sapi lokal yang tidak bisa mencukupi 

kebutuhan pasar, terlampir berikut dibawah ini: -----  

                             

8. Bahwa tuduhan Tim Investigator yang membahas 

mengenai adanya  pengaturan produksi dengan cara 
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menaikkan harga tidak terbukti, karena Terlapor I 

dan Terlapor XXIX faktanya tetap mendistribusikan 

sapi kepada RPH ( vide bukti T1_29-7 “Surat  Jalan 

Bulan Agustus 2015” ) dan RPH mogok bukan 

karena harga dan tidak adanya distribusi, akan 

tetapi merupakan bentuk protes terhadap kebijakan 

Pemerintah. -------------------------------------------------  

(5) Penentuan Harga Yang  Dilakukan Terlapor I dan 

Terlapor XXIX Tidak Menggambarkan Adanya Kartel ------  

1. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (“LDP”) 

dan proses persidangan Investigator mendalilkan 

bahwa terjadi perilaku pengaturan harga yang 

dilakukan Terlapor I dan Terlapor XXIX dalam 

menjalankan kesepakatan pengaturan harga 

sebelumnya pada 11 Agustus 2015. --------------------  

2. Bahwa poin diatas tergambar dari dalil dalil 

Investigator yang menyatakan: ---------------------------  

“Bahwa para Terlapor selalu membicarakan harga melalui 
wadah Asosiasi Produsen Daging &Feedloter Indonesia 
(APFINDO)” (LDP Poin 47 Halaman 12 Bab Fakta-Fakta) ; -  
 
“Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015, Para Terlapor 
yang tergabung dalam APFINDO menyepakati keinginan 
Pemerintah untuk menurunkan harga jual sapi” (LDP Poin 
91 Halaman 25 Bab Fakta-Fakta); ----------------------------  
 
“Bahwa Perilaku Para Terlapor yang dilakukan secara 
bersama-sama melalui asosiasi dalam pembahasan yang 
antara lain menyangkut masalah harga” (LDP Poin 39 
Halaman 32 Bab Perilaku Pasar); -----------------------------  

 

3. Bahwa bukti C-155 yang dihadirkan oleh 

investigator tentang adanya kesepakatan antara 

APFINDO dalam memenuhi himbauan Kementerian 

untuk menurunkan harga jual sapi tidak sesuai 

dengan fakta yang terjadi. --------------------------------  

4. Bahwa penasehat hukum membantah adanya 

perilaku menurunkan harga jual sapi sesuai dengan 

referensi  Pemerintah, sebaliknya tren harga tetap 

naik menggikuti HPP setelah susut yang tetap naik. -  

5. Bahwa  berdasarkan T1_29-4 “Faktur Penjualan” 

menunjukan harga jual tanggal 11 sampai 14 
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Agustus 2015 trennya naik menggikuti kenaikan 

HPP, sehingga terbukti terlapor tidak melakukan 

perilaku pengaturan harga  sesuai perjanjian 

pengaturan harga yang didalilkan Investigator. -------  

6. Bahwa dalam persidangan, Ahli Hukum Persaingan 

Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia 

Kurnia Toha S.H., LL.M., Ph.D menjelaskan bahwa 

salah satu unsur kartel dapat berjalan efektif adalah 

pelaku usaha yang bersepakat, disiplin menjalankan 

kesepakatan, adanya sanksi kepada anggota yang 

tidak patuh  dan reward pada anggota yang patuh; --  

7. Bahwa dengan terbuktinya anggota APFINDO tidak 

menjalankan kesepakatan yang didalilkan 

Investigator, dan juga tidak ada sanksi, maka 

perilaku ataupun perjanjian  pengaturan harga yang 

didalilkan sebagai kartel oleh Investigator tidak 

terjadi. --------------------------------------------------------  

19.3. PASAL 19 HURUF C UNDANG-UNDANG NO.  5 TAHUN 1999 ---  

(1) Terlapor I dan Terlapor XXIX Tidak mungkin melakukan 

Pembatasan Peredaran dan atau Penjualan Secara 

Sendiri Sendiri ----------------------------------------------------  

1. Bahwa dalam hal ini, Penasehat Hukum melihat 

Investigator menuduhkan terlapor I dan Terlapor 

XXIX melakukan pembatasan peredaran dan atau 

penjualan secara sendiri sendiri, adapun dalil 

tersebut dijelaskan pada LDP sebagai berikut: --------  

“Para terlapor sejak tahun 2012 sampai dengan Agustus 
2015 secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama 
melakukan tindakan mengatur pasokan sapi dengan cara 
membatasi penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk 
menjaga keberlangsungan persediaan” (angka 4 poin ke-1 
Bab Dugaan Pelanggaran LDP); ----------------------------------------  
 

2. Bahwa tuduhan tersebut menurut Penasehat 

Hukum tidak tepat ditujukan kepada Terlapor I dan 

Terlapor XXIX karena Pasal 19 huruf c ditujukan 

pada pelaku usaha yang memiliki kemampuan 

menguasai pasar.-------------------------------------------  



 

 
-158 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

3. Bahwa dalil tersebut dipertegas oleh ahli hukum 

persaingan usaha yang dihadirkan oleh Investigator 

sendiri dan doktrin Hukum Persaingan Usaha yang 

berkembang. ------------------------------------------------  

4. Bahwa Terlapor I hanya memiliki penguasaan pasar 

sebesar 0,50%; ----------------------------------------------  

5. Bahwa besarnya kemampuan penguasaan pasar 

tersebut didapat dari data sebagai berikut: ------------  

Terlapor I: ----------------------------------------------------  

- Bahwa total penjualan sapi PT. Andini Karya 

Makmur ke Jabodetabek tahun 2012 sebesar 

2.746 Ekor, maka dengan asumsi pemotongan 

sapi di JABODETABEK adalah 45.000/bulan PT. 

Andini Karya Makmur memiliki pangsa pasar 

sebesar 0,51%; -----------------------------------------  

- Bahwa total penjualan sapi PT. Andini Karya 

Makmur ke Jabodetabek tahun 2013 sebesar 

2.831 Ekor, maka dengan asumsi pemotongan 

sapi di JABODETABEK adalah 45.000/bulan PT. 

Andini Karya Makmur memiliki pangsa pasar 

sebesar 0,52%; -----------------------------------------  

- Bahwa  total penjualan sapi PT. Andini Karya 

Makmur ke Jabodetabek tahun 2014 sebesar 

3.034 Ekor, maka dengan asumsi pemotongan 

sapi di Jabodetabek adalah 45.000/bulan PT. 

Andini Karya Makmur memiliki pangsa pasar 

sebesar 0,56%; -----------------------------------------  

- Bahwa total penjualan sapi PT. Andini Karya 

Makmur ke Jabodetabek tahun 2015 sebesar 

1.817 Ekor, maka dengan asumsi pemotongan 

sapi di Jabodetabek adalah 45.000/bulan PT. 

Andini Karya Makmur memiliki pangsa pasar 

sebesar 0,45%; -----------------------------------------  

- Bahwa secara keseluruhan segmentasi penjualan 

PT. Andini Karya Makmur dalam periode  2012-

2015 adalah mayoritas di Bandung-----------------  
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6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat 

disimpulkan bahwa para Terlapor I hanya memiliki 

pangsa pasar yang kecil yaitu sebesar 0,50% di 

JABODETABEK. --------------------------------------------  

7. Bahwa dengan kecilnya pangsa pasar yang ada di 

JABODETABEK, maka tidak mungkin Terlapor I 

melakukan Penguasaan Pasar ataupun Penahanan 

serta Pembatasan pasokan secara sendiri sendiri. 

Dan kalaupun  hal tersebut dilakukan  maka dapat 

dapat dikatakan sebagai tindakan bunuh diri. --------  

8. Bahwa Terlapor XXIX hanya memiliki penguasaan 

pasar sebesar 0,25%. --------------------------------------  

9. Bahwa besarnya kemampuan penguasaan pasar 

tersebut didapat dari data sebagai berikut: ------------  

- Bahwa  total penjualan sapi PT. Kadila Lestari 

Jaya ke Jabodetabek tahun 2012 sebesar 0 Ekor 

(belum beroperasi), maka dengan asumsi 

pemotongan sapi di Jabodetabek adalah 

45.000/bulan, PT. Kadila Lestari Jaya memiliki 

pangsa pasar sebesar 0,00%. ------------------------  

- Bahwa  total penjualan sapi PT. Kadila Lestari 

Jaya ke Jabodetabek tahun 2013 sebesar 0 Ekor 

(belum beroperasi), maka dengan asumsi 

pemotongan sapi di Jabodetabek adalah 

45.000/bulan, PT. Kadila Lestari Jaya memiliki 

pangsa pasar sebesar 0,00%. ------------------------  

- Bahwa  total penjualan sapi PT. Kadila Lestari 

Jaya ke Jabodetabek tahun 2014 sebesar 658 

Ekor, maka dengan asumsi pemotongan sapi di 

Jabodetabek adalah 45.000/bulan, PT. Kadila 

Lestari Jaya memiliki pangsa pasar sebesar 

0,24%. ---------------------------------------------------  

- Bahwa total penjualan sapi PT. Kadila Lestari 

Jaya ke JABODETABEK tahun 2015 sebesar 

1.090 Ekor, maka dengan asumsi pemotongan 

sapi di Jabodetabek adalah 45.000/bulan, PT. 



 

 
-160 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

Kadila Lestari Jaya memiliki pangsa pasar 

sebesar 0.27%. -----------------------------------------  

- Bahwa secara keseluruhan segmentasi penjualan 

PT. Kadila Lestari Jaya dalam periode  2012-

2015 adalah mayoritas di Bandung-----------------  

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat 

disimpulkan bahwa para Terlapor XXIX hanya 

memiliki pangsa pasar yang kecil yaitu sebesar 

0.25%di JABODETABEK. ---------------------------------  

11. Bahwa dengan kecilnya pangsa pasar yang ada di 

JABODETABEK, maka tidak mungkin Terlapor XXIX 

melakukan Penguasaan Pasar ataupun Penahanan 

serta Pembatasan pasokan secara sendiri-

sendiri.Dan kalaupun  hal tersebut dilakukan  maka 

dapat dapat dikatakan sebagai tindakan bunuh diri.  

(2) Tidak Ada Fakta Yang Membuktikan Terlapor I dan 

Terlapor XXIX Melakukan Pembatasan Peredaran dan 

atau Penjualan Secara Bersama-Sama -----------------------  

1. Bahwa dalam hal ini Tim Kuasa Hukum melihat Tim 

Investigator menuduhkan Terlapor I dan Terlapor 

XXIX terlibat dalam tindakan pembatasan peredaran 

dan atau penjualan secara bersama-sama, adapun 

dalil tersebut dijelaskan pada LDP sebagai berikut: --  

“Bahwa para Terlapor selalu membicarakan harga melalui 
wadah Asosiasi Produsen Daging & Feedlot Indonesia 
(APFINDO) (LDP Poin 47 Halaman 12 Bab Fakta-Fakta);”  -  

 
“Bahwa perilaku Para Terlapor yang dilakukan secara 
bersama-sama melalui asosiasi dalam pembahasan yang 
antara lain menyangkut masalah harga (LDP Poin 39 
Halaman 32 Bab Perilaku Pasar);”----------------------------  

 
“Bahwa perilaku harga yang berlebihan (excessive) oleh 
Para Terlapor diduga semenjak tahun 2012 dan 
dilakukan secara bersama-sama dan terus terjadi hingga 
Agustus 2015 (LDP Poin 40 Halaman 32 Bab Perilaku 
Pasar);” -----------------------------------------------------------  

 
“Bahwa melalui pertemuan-pertemuan di asosiasi, Para 
Terlapor melakukan pembicaraan terkait dengan harga 
jual sapi (LDP Poin 3 Halaman 33 Bab Dugaan 
Pelanggaran);” ---------------------------------------------------  
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“Bahwa pembicaraan mengenai harga melalui asosiasi, 
perilaku harga di pasar yang cenderung sama, serta 
adanya kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi untuk 
menjaga keberlangsungan pasokan merupakan bentuk 
tindakan saling penyesuaian pemasaran sehingga 
mempengaruhi harga yang telah dibahas melalui asosiasi 
(LDP Poin 3 Halaman 33 Bab Dugaan Pelanggaran);” ------  

 
“Bahwa tindakan saling menyesuaikan pasokan sapi dan 
pembahasan harga melalui asosiasi merupakan perilaku 
yang saling mengikatkan diri satu salam lain yang 
merupakan bentuk perjanjian ( LDP Poin 3 Halaman 33 
Bab Dugaan Pelanggaran).” -----------------------------------  

 

2. Bahwa dalil-dalil dalam point 3.2.1 seluruhnya telah 

kami bantah pada pada bab 2.3 “Unsur Perjanjian 

Pada Pasal 11 Undang-undang No.5 Tahun 1999 

Tidak Terbukti“ ----------------------------------------------  

3. Bahwa mengenai tuduhan secara bersama-sama 

akan kami bantah sebagai berikut ----------------------  

4. Bahwa dalil secara bersama-sama melakukan 

pembatasan peredaran dan atau penjualan menurut 

Penasehat Hukum tidak berdasar dituduhkan pada 

Terlapor I dan Terlapor XXIX karena fakta-fakta 

dalam persidangan, baik keterangan terlapor 

maupun bukti-bukti yang keluar dalam persidangan 

tidak ada yang membuktikan adanya perbincangan 

mengenai harga dan pasokan dari masing-masing 

feedloter. -----------------------------------------------------  

5. Bahwa dilihat dari persidangan, Investigator 

menggambarkan adanya tindakan bersama-sama 

dengan adanya koordinasi dengan observasi harga. 

Dalam hal ini, Penasehat Hukum menilai 

Investigator menggunakan pendekatan Tacit 

Collusion. ----------------------------------------------------  

6. Bahwa dengan menggunakan pendekatan Tacit 

Collusion, Investigator harus membuktikan bahwa 

harga yang terbentuk adalah harga yang berasal dari 

koordinasi melalui observasi harga. ---------------------  

7. Bahwa berdasarkan keterangan Para Terlapor dan 

bukti-bukti yang telah di lampirkan secara 

confidential, pembentukan harga adalah 



 

 
-162 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

pembentukan yang Independen sesuai dengan 

keputusan bisnis Perusahaan, yang memiliki 

komponen biaya sebagai berikut: ------------------------  

 Harga beli dari Eksportir  -----------------------------  

 Kurs dollar ----------------------------------------------  

 Pph 22 impor -------------------------------------------  

 Biaya handling -----------------------------------------  

 Biaya pengurusan pelabuhan ------------------------  

 Biaya penyusutan berat badansapi -----------------  

 Biaya Transportasi -------------------------------------  

 Biaya pakan---------------------------------------------  

8. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-

bukti terlampir harga yang terbentuk dari 

komponen-komponen diatas di setiap perusahaan 

feedloter berbeda-beda. ------------------------------------  

9. Bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai 

harga tersebut pun tidak pernah dibahas  antara 

para Terlapor. -----------------------------------------------  

10. Bahwa berdasarkan poin di atas, dapat disimpulkan 

bahwa harga yang terbentuk bukanlah berdasarkan 

koordinasi antara Feedloter, maka dalil Investigator 

bahwa adanya perilaku yang dilakukan secara 

bersama-sama yang dibuktikan dengan pendekatan 

Tacit Collusion tidak terbukti; ----------------------------  

11. Bahwa dalam persidangan terlihat investigator juga 

menggambarkan adanya transfer informasi harga 

berdasarkan adanya informasi harga yang 

didapatkan Feedloter dari RPH ataupun perorangan 

yang menjadi pembelinya sebagai bentuk koordinasi 

dengan observasi harga; ----------------------------------  

12. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum 

Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia Kurnia Toha S.H.,LL.M., Ph.D., informasi 

yang didapatkan pelaku usaha dari konsumen 

mengenai harga adalah hal yang wajar, bahkan 

untuk melakukan sebuah usaha penting untuk 
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mengetahui informasi keadaaan pelaku usaha yang 

menjadi pesaing;--------------------------------------------  

13. Bahwa berdasarkan keterangan ahli di atas, adanya 

informasi yang didapatkan dari pembeli tentang 

harga dari feedloter yang menjadi pesaing yang di 

kejar Investigator dalam persidangan tidaklah dapat 

dikatakan sebagai koordinasi dengan observasi 

harga. --------------------------------------------------------  

(3) Tidak Terdapat Penahanan Dengan Pembatasan 

Penjualan Yang Dilakukan Oleh Terlapor I dan Terlapor 

XXIX ----------------------------------------------------------------  

1. Bahwa Tim Investigator menuduhkan bentuk 

penahanan dengan pembatasan penjualan yang 

dilakukan oleh para Terlapor adalah dengan cara 

menaikkan harga, sehingga RPH dan orang-

perorangan tidak mampu membeli untuk memasok 

kepada konsumen akhir, dengan tinggi harga yang 

ditawarkan Terlapor juga mengakibatkan 

pemogokan produksi yang dilakukan RPH dalam 

mendistribusikan karkas kepada pedagang daging. --  

2. Bahwa dalil poin diatas yang didapat oleh Tim Kuasa 

Hukum, berdasarkan LDP yang akan diuraikan 

sebagai berikut : --------------------------------------------  

“Para Terlapor melakukan pembatasan penjualan sapi ke 
RPH dengan alasan untuk menjaga keberlangsungan 
pasokan sapi sejak tahun 2012.” (Lihat LDP Poin 43 Bab 
Fakta-Fakta) -----------------------------------------------------  

 
“Para Terlapor di Agustus 2013 dan Agustus 2015 menjual 
sapi terlalu mahal, sehingga membuat RPH maupun 
orang-perorangan kesulitan menjual daging sapi ke 
wilayah jabodetabek, dan membuat RPH melakukan aksi 
pemogokan pemotogan sapi.”( Lihat LDP Poin 44 Bab 
Fakta-Fakta) ------------------------------------------------------  

 
“Para Terlapor dianggap menaikkan harga jual sapi 
dengan momentum ketika Pemerintah mengeluarkan 
kebijakan mengurangi kuota impor, dengan hal tersebut 
terlapor dianggap membentuk suatu keadaan pasar 
kekurangan stock sehingga harga menjadi tinggi”( Lihat 
LDP Poin 34 Bab Perilaku Pasar) ------------------------------  

 
“Para Terlapor dianggap mengatur produksi sehingga 
membuat tingkat harga  keseimbangan yang baru untuk 
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menaikkan keuntungan.” ( Lihat LDP Poin 33 Bab Perilaku 
Pasar) -------------------------------------------------------------  

 

3. Bahwa dilihat dari dalil-dalil diatas Investigator tidak 

membedakan yang dimaksud pembatasan peredaran 

dan atau penjualan untuk pasal 19 huruf c dengan 

pengertian pengaturan produksi untuk pasal 11 

Undang Undang No.5 tahun 1999. ----------------------  

4. Bahwa karena Investigator tidak membedakan yang 

dimaksud pembatasan peredaran dan atau 

penjualan dengan pengaturan produksi, bantahan 

kami dalam bab 2.4 “Unsur mengatur  Produksi Pada 

Pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tidak 

Terbukti” seluruhnya berkaitan  dengan bantahan  

kami terhadap pembatasan peredaran dan atau 

penjualan. ---------------------------------------------------  

5. Bahwa dalam ketentuan pasal 19 huruf c Undang 

undang No 5 Tahun 1999 atau yang juga dikenal 

dengan Refuse To Deal (RTD) juga dikenal adanya 

penolakan yang halus: ------------------------------------  

“This article defines refusal to deal as one undertaking 
denies supplying another undertaking with its product or 
service. It includes not only blatant refusal, but also subtle 
refusal which conditions the supply on unreasonable 
conditions, such as unacceptably high prices.”----------------  
 

6. Bahwa melihat teori diatas dipahami Konsep pasal 

19 tidak hanya mencakup penolakan secara terang-

terangan (blatant refusal), tetapi juga penolakan 

yang halus (subtle refusal) dengan menggunakan 

persyaratan pasokan yang tidak masuk akal 

(unreasonable conditions), seperti harga sangat 

tinggi. ---------------------------------------------------------  

7. Bahwa adanya fakta yang menunjukan proses jual 

beli masih berjalan maka tidak  dapat dikatakan 

adanya persyaratan pasokan yang tidak masuk akal, 

dan lagi pula  jika melihat bukti  notulensi yang 

digunakan Investigator tidak menunjukan bahwa 

perjanjian tersebut tujuannya menaikan 

harga,malah  sebaliknya untuk menurunkan harga.  
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8. Bahwa tuduhan melakukan penahanan dengan 

menaikan  harga menurut Penasehat Hukum tidak 

tepat  karena berdasarkan bukti T1_29-7 “Surat 

Jalan bulan Agustus 2015” dengan harga penawaran 

 dari feedlot masih dapat terjadi kesepakatan harga 

dengan pembeli. --------------------------------------------  

9. Bahwa harga tersebut pun bukan terbentuk dari 

tuduhan perjanjian penurunan harga yang 

dilakukan dalam asosiasi, tetapi dari HPP dan 

kesepakatan pihak. ----------------------------------------  

10. Bahwa berdasarkan keterangan beberapa terlapor, 

HPP yang diperoleh di bulan Agustus sudah sangat 

tinggi sehingga hampir tidak mungkin, atau bahkan 

tidak dapat mendapatkan  keuntungan dari 

penjualan di bulan tersebut. -----------------------------  

11. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum 

Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas 

Kurnia Toha S.H.,LL.M., Ph.D., tujuan dari kegiatan 

dalam pasal 19 huruf (c) adalah memperoleh 

keuntungan sebesar-besarnya, sehingga tidak ada 

kartel yang tujuannya untuk rugi. ----------------------  

12. Bahwa kalaupun dari awalnya kesepakatan yang 

didalilkan Investigator adalah untuk menurunkan 

harga maka hal tersebut  tidak sesuai dengan tujuan 

pasal 19 huruf (c). ------------------------------------------  

13. Bahwa tidak ada fakta yang menunjukan terlapor 

mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya maka 

hal ini juga tidak menunjukan telah terjadinya 

kegiatan penguasaan pasar seperti dalam ketentuan 

pasal 19 huruf (c). ------------------------------------------  

20. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Andini Persada Sejahtera)                        

tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan (vide bukti                 

B61):  ---------------------------------------------------------------------------------  

21. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Agro Giri Perkasa) menyerahkan 

Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal 

sebagai berikut (vide bukti T3.6):  -----------------------------------------------  
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21.1. Tanggapan Terhadap Bukti Tim Investigator -----------------------  

(1) Bahwa TERLAPOR III menolak dan menyangkal dengan 

tegas bukti-bukti yang ditunjukan oleh Tim Investigator 

pada saat persidangan tanggal 18 Februari 2016 berupa 

Daftar Hadir Rapat Dewan APFINDO tertanggal 11 

Agustus 2015 (Bukti Investigator – 1) dan persidangan 

tanggal 01 Maret 2016 berupa Berita Acara Penyelidikan 

Saksi Direktur Utama PT. Sadajiwa Niaga Indonesia 

tertanggal 19 Maret 2014 (Bukti Investigator – 2); ----------  

(2) Bahwa terhadap bukti yang disampaikan oleh Tim 

Investigator, dengan ini menyampaikan Tanggapan dan 

penolakan, antara lain: ------------------------------------------  

1. Bukti Investigator – 1 : Fotocopy Daftar Hadir Rapat 

Dewan Apfindo tertanggal 11 Agustus 2015; ----------  

Bukti ini tidak relevan dan tidak memperlihatkan 

adanya kesepakatan antara para feedloter yang 

hadir pada rapat tanggal 11 Agustus 2015 untuk 

mengikuti himbauan Menteri menurunkan harga 

jual sapi, karena tidak ada bukti kesepakatan tegas 

yang menyatakan bahwa pihak yang 

menandatangani absensi adalah  pihak “yang 

bersedia memenuhi himbauan Menteri untuk 

menurunkan harga jual sapi” ----------------------------  

Pada saat Terlapor III menandatanganani absensi 

tersebut belum ada judul / tema / tujuan 

pertemuan yang hanya ditulis tangan sebagaimana 

pada bukti.  -------------------------------------------------   

Pada pertemuan tersebut, Terlapor III hanya 

mengikuti tidak lebih dari 20 menit dikarenakan ada 

keperluan lain, dan selama terlapor berada di sana, 

tidak ada pembicaraan mengenai harga.  --------------  

2. Bukti Investigator – 2 : Berita Acara Penyelidikan 

Saksi Direktur Utama PT. Sadajiwa Niaga Indonesia 

tertanggal 19 Maret 2014; --------------------------------  

Bukti ini tidak relevan dan sangat mengada-ngada, 

karena dalam rapat yang diadakan oleh asosiasi 
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tidak pernah sekalipun membahas atau 

menyepakati mengenai harga jual sapi, dan Terlapor 

III tidak pernah mengadakan kesepakatan dengan 

pelaku usaha lain untuk menjual sapi hidup dengan 

harga Rp. 32.000,00 sesuai dengan himbauan 

Kementerian, padahal pada saat bulan Maret tahun 

2013 TERLAPOR III menjual sapi dengan harga Rp. 

33.897,00 (vide : Bukti Terlapor III – 3); ----------------  

Bahwa Terlapor III meragukan kapabilitas dan 

kapasitas saksi yang diperiksa oleh Investigator, 

dimana Terlapor XVIII, selaku Pimpinan instansi 

dimana saksi saksi tersebut bekerja juga 

membantah BAP  saksi tersebut. ------------------------  

21.2. Tanggapan Bukti Terlapor III ------------------------------------------  

(1) Bukti Terlapor III – 1: Bukti break down pengajuan ijin 

impor – realisasi tahun 2010 s/d 2015:  ---------------------  

Bahwa bukti ini menjelaskan bahwa sejak 2010 – 2015 

Terlapor III telah merealisasikan lebih dari 82 % ijin 

impor yang diperoleh, namun apabila diperhatikan 

tahun-tahun dimana Tim Investigator mengatakan terjadi 

krisis harga yaitu pada tahun 2012, 2013, dan 2015 

tampak bahwa Pemerintah hanya memberikan antara 

25% - 55% ijin impor dari total pengajuan impor yang 

diminta oleh TERLAPOR III; ------------------------------------  

(2) Bukti Terlapor  III – 2: Bukti pergerakan stock sapi impor 

dan local tahun 2012 s/d 2015: -------------------------------  

Bahwa bukti ini menjelaskan apa yang disampaikan oleh 

Terlapor III pada saat memberikan keterangan didalam 

persidangan benar adanya. -------------------------------------  

Bukti ini juga menunjukan bahwa Terlapor III telah 

berusaha mengembangkan dan memelihara sapi local, 

tetapi supply yang rendah menjadikan TERLAPOR III 

kesulitan untuk memperoleh bakalan sapi lokal, selain 

itu kualitas sapi lokal yang tersedia juga menyulitkan 

Terlapor III untuk meneruskan usaha tersebut. ------------  
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(3) Bukti Terlapor III – 3: Bukti harga rata-rata sapi impor 

dan local tahun 2012 s/d 2015: -------------------------------  

Bukti ini menjelaskan bahwa pada umumnya harga sapi 

local lebih tinggi Rp. 2.000,00 – Rp. 4.000,00 dari harga 

sapi impor, untuk beberapa kasus harga  sapi local 

tampak lebih rendah daripada sapi impor, namun hal ini 

tidak bisa disebut mencerminkan kondisi di pasar. Pada 

saat itu Terlapor III menjual sapi local dengan performa 

yang buruk, kualitas buruk, genetic buruk, banyak sapi 

local yang terlalu kurus serta tidak mau mkan, dll; -------  

(4) Bukti Terlapor III – 4: Bukti proyeksi / perhitungan laba 

rugi per ekor per triwulan (sesuai laporan keuangan) 

tahun 2012 s/d 2016: -------------------------------------------  

Bukti ini menjelaskan struktur biaya dan pendapatan 

bisnis sapi sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh 

TERLAPOR III pada saat dipersidangan, dimana Tim 

Investigator menanyakan berapa persentase biaya beli 

sapi, biaya penggemukan (pakan, obat, tenaga kerja 

langsung, dll), dan biaya administrasi-impor, serta biaya 

overheadyang dikeluarkan oleh TERLAPOR III.  ------------  

Bukti ini dibuat berdasarkan laporan laba – rugi pada 

tahun 2012 – 2015 dari TERLAPOR III, dengan skema per 

ekor dan per triwulan, serta dapat dilihat bahwa rata-rata 

keuntungan per triwulan sebelum pajak (earning before 

tax) pada tahun 2012 – 2015 hanya sebesar 1,45% saja, 

sementara itu rata-rata keuntungan bersih operasional 

per triwulan (net profit operasional – not include other 

revenue and expenses) pada tahun 2012-2015 hanya 

sebesar 3,48 % saja. ---------------------------------------------  

Persentase keuntungan yang TERLAPOR III tunjukan 

diatas menegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh 

TERLAPOR III adalah WAJAR. ---------------------------------  

(5) Bukti Terlapor III – 5: Bukti alamat supplier sapi impor --   

Bukti ini menjelaskan bahwa TERLAPOR III dari tahun 

2002 sampai dengan sekarang membeli sapi bakalan dan 



 

 
-169 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

sapi siap potong dari eksportir (supplier) Australian Rural 

Exports PTY,. LTD dan Wellard Rural Exports PTY,. LTD. 

(6) Bukti Terlapor III – 6: Bukti market share berdasarkan 

ijin impor tahun 2014 s/d 2015: ------------------------------  

Bukti ini menjelaskan bahwa pada tahun 2014 

Departemen Perdagangan hanya mengeluarkan ijin impor 

sejumlah 829.394 ekor yang terdiri dari 656.529 ekor 

sapi bakalan dan 172.865 ekor sapi siap potong, dimana 

TERLAPOR III hanya mendapat sejumlah 25.131 ekor 

atau sebesar 3,03 % dari total ijin impor yang diterbitkan 

oleh Departemen Pertanian. ------------------------------------  

Pada tahun 2015 Departemen Perdagangan hanya 

mengeluarkan ijin impor sejumlah 600.078 ekor, namun 

TERLAPOR III hanya mendapat sejumlah 24.255 ekor 

atau sebesar 4,04 % dari total ijin impor yang diterbitkan 

oleh Departemen Pertanian. ------------------------------------  

(7) Bukti Terlapor III – 7 : Bukti nama dan alamat RPH 

dalam supply chain Terlapor III --------------------------------  

Bukti ini menjelaskan alamat RPH-RPH yang menjadi 

supply chain dari TERLAPOR III pada kurun waktu 2012 

– 2015. -------------------------------------------------------------  

(8) Bukti Terlapor III – 8 : Bukti 20 notulen rapat APFINDO --  

Bukti menjelaskan bahwa rapat-rapat yang diadakan 

oleh APFINDO tidak pernah membahas mengenai harga 

dan melakukan himbauan kepada semua anggota 

asosiasi untuk bersepakat menurunkan harga sesuai 

dengan permintaan Kementerian Pertanian, namun rapat 

–rapat yang diadakan oleh asosiasi hanya membahas 

mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan 

Pemerintah mengenai sapi impor dan sapi local, regulasi 

impor sapi, anggaran rumah tangga APFINDO, 

pengadaan Munas, perencanaan pengadaan sapi 

indukan, pemasukan dan pengeluaran ternak, 

pelarangan stunning, dll ----------------------------------------  

(9) Bukti Terlapor III – 9 : Bukti akta pendirian dan 

perubahan terakhir Terlapor III --------------------------------  
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Bukti ini menerangkan menerangkan pendirian PT. Agro 

Giri Perkasa dan perubahan terakhir dari PT. Agro Giri 

Perkasa. ------------------------------------------------------------  

21.3. Tanggapan Terhadap Saksi Tim Investigator ------------------------  

Bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Tim 

Investigator selama persidangan sama sekali tidak ada satu hal 

pun yang membuktikan bahwa Para Terlapor Khususnya 

Terlapor III melanggar Pasal 11 dan Pasal 19 Huruf C Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang tetuang didalam Laporan 

Dugaan Pelanggaran, sehingga Laporan Dugaan Pelanggaran 

tersebut patutlah ditolak oleh Majelis Komisi. ----------------------  

Saksi-saksi Tim Investigator menjelaskan hal-hal sebagai 

berikut:  -------------------------------------------------------------------  

(1) Bpk. Hariyanto dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 

PT. Sinar Daging Perdana  menerangkan bahwa tidak ada 

himbauan dari Asosiasi serta pihak lain untuk 

melakukan pemogokan, dan pemogokan terjadi bukan 

karena adanya kelangkaan sapi namun memang tidak 

ada permintaan pemotongan sapi pada saat menjelang 

bulan Agustus; ---------------------------------------------------  

(2) Bpk. Arif Mukti Wibowo dari Rumah Pemotongan Hewan 

(RPH) Terpadu Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor 

Barat menerangkan bahwa pemogokan terjadi selama 3 

hari yaitu tgl 8 - 10 Agustus 2015 karena tidak ada 

permintaan pemotongan dari bos-bos sapi walau 

dikandang saksi ada sekitar ± 60 ekor sapi,, tidak ada 

himbauan dari Asosiasi maupun pihak lain untuk 

melakukan pemogokan dan saksi juga tidak pernah 

diundang baik oleh Asosiasi ataupun Kementerian untuk 

menghadiri suatu pertemuan; ---------------------------------  

(3) Bpk. Ir. Wignyo Sardoko selaku Kasubdit Usaha dan 

Kelembagaan Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menerangkan 

bahwa memang ada penurunan kuota sampi impor dan 

penurunan itu terjadi secara signifikan sejak tahun 2011 

hingga 2015, saksi juga melihat kebutuhan daging sapi 
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untuk wilayah JABODETABEK juga masih sangat 

kurang; -------------------------------------------------------------  

(4) Bpk. Mohammad Yani, S.H selaku Kasubdit barang 

pertanian, perhutanan, kelautan dan perikanan 

Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kementerian 

Perdagangan menerangkan bahwa pada triwulan ke III 

para importer mengajukan kuota impor sebanyak 

200.000 ekor sapi impor, namun pada saat sidang 

kabinet, kuota sapi impor yang direalisasikan hanya 

sejumlah 50.584 ekor sapi impor; -----------------------------  

Bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas dan 

didukung oleh keterangan ahli pada saat persidangan 

yaitu Bpk. Rochadi Tawaf M.S dimana kebutuhan daging 

di wilayah JABODETABEK saat ini kurang lebih 1.500 

ekor per hari atau dapat dikatakan kebutuhan daging 

sapi untuk wlayah JABODETABEK 3,5 juta ekor per 

tahunnya, sehingga kuota yang diberikan oleh 

Pemerintah sebesar 50.000 ekor pada triwulan III tahun 

2015 tidak dapat memenuhi kebutuhan daging sapi di 

wilayah JABODETABEK selama 3 (tiga) bulan;  -------------   

(5) Bpk. H. Muhammad Nur Hendry dari Rumah 

Pemotongan Hewan (RPH) Petir menerangkan bahwa 

pemogokan selama 3 (tiga) hari memang ada arahan dari 

Asosiasi Pemotong Hewan Indonesia karena pada saat itu 

harga sapi mencapai 44.000/kg dan para pedagang 

harus menjual daging sapi dengan harga 120.000/kg, 

dan tujuan dilakukan pemogokan ini agar Pemerintah 

menaikan kuota sapi impor; ------------------------------------  

(6) Bpk. Drh. Sujarwanto, MM, dari Kementerian Pertanian 

Badan Karantina Pertanian Republik Indonesia yang 

menerangkan bahwa saksi tidak pernah melakukan 

peninjauan terhadap instalasi karantina di Jakarta, biaya 

pakan, kesehatan, dan kebersihan kandang dilakukan 

oleh Pemilik sapi karena saksi hanya melakukan 

pengawasan; ------------------------------------------------------  
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Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimana Para 

Saksi yang dihadirkan/diajukan oleh Tim Investigator 

tidak ada satupun keterangannya yang menyatakan 

harga sapi mengalami kenaikan harga karena para 

feedloter melakukan pelanggaran kartel, sehingga Majelis 

Komisioner yang memeriksa perkara a-quo dapat dengan 

bijak memberikan pertimbangan hukum dalam 

Putusannya, maka sudah semestinya Terlapor III 

dibebaskan dari dugaan pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 

19 huruf C Undang-Undang No. 05 Tahun 1999 yang 

diajukan oleh Tim Investigator; --------------------------------  

21.4. Tanggapan Terhadap Saksi Para Terlapor ---------------------------  

(1) Saksi dari Terlapor III PT. Agro Giri Perkasa-----------------  

Bpk. Tampan Sudjarwadi selaku pemilik RPH Z Beef  

(dibawah sumpah), yang menerangkan: ----------------------  

Bahwa pemogokan tidak hanya terjadi di 

JABODETABEK, namun pada tanggal 27 – 30 Juli 2015 

di Bandar Lampung telah terlebih dahulu melakukan 

pemogokan karena harga sapi pada saat itu juga 

mengalami kenaikan dan saksi sendiri tergabung dalam 

ASOSIASI Persatuan Pedagang Daging (PPD) di Bandar 

Lampung selaku Ketua ASOSIASI disana;  ------------------  

Bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi dari 

TERLAPOR III menyatakan bahwa pemogokan tidak 

hanya terjadi di Jabodetabek saja, namun pada tanggal 

27 – 30 Juli 2015 di Bandar Lampung juga terjadi 

pemogokan yang dilakukan oleh para RPH dan Pedagang 

sapi disana karena harga sapi pada saat itu mengalami 

kenaikan, dan tujuan pemogokan itu sendiri adalah agar 

dapat perhatian dari Pemerintah bahwa kuota sebesar 

50.000 ekor sapi pada triwulan ke III yahun 2015 tidak 

bisa mencukupi kebutuhan kuota Nasional. ----------------  

(2) Saksi dari Terlapor XVI PT.Rumpinary Agro Industri ------  

Bpk. Adi Warsito selaku pedagang sapi dari Rumah 

Pemotongan Hewan (RPH) Pulogadung (dibawah sumpah) 

yang menerangkan:  ---------------------------------------------  



 

 
-173 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

Bahwa pemogokan terjadi bukan karena feedloter, 

namun karena memang harga sapi yang terlalu mahal 

yang diakibatkan karena kenaikan kurs Dollar, 

pengurangan kuota impor, dan harga sapi di Australis 

sehingga para pedagang tidak mampu membeli dan 

pemogokan tersebut tidak ada arahan dari para feedloter, 

dan pemogokan ini ditujukan untuk Pemerintah dan para 

feedloter ; ----------------------------------------------------------  

(3) Saksi dari Terlapor XVI PT. Rumpinary Agro Industry -----  

Bpk. Ahmad Ibnu Otoila selaku pedagang sapi (dibawah 

sumpah) yang menerangkan: ----------------------------------  

Bahwa saksi pernah mendapatkan ajakan untuk 

melakukan pemogokan, namun saksi tidak ikut 

melakukan pemogokan dan pada tanggal 9 Agustus 

sampai 12 Agustus 2015 saksi masih menjual sapi 

kepada pedagang sebanyak 2 (dua) ekor ; -------------------  

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari 

TERLAPOR XVI diatas telah jelas dan tegas dimana 

pemogokan yang terjadi diwilayah Jabodetabek pada 

tanggal 09 – 11 Agustus 2015 dilakukan oleh para 

pedagang sapi dan RPH bukan dilakukan oleh feedloter, 

dimana pada saat terjadinya pemogokan para pedagang 

sapi dan RPH-RPH tidak lagi mampu membeli sapi dari 

feedloter akibat harga sapi yang cenderung mengalami 

kenaikan karena adanya pengurangan kuota dari 

Kementerian Perdagangan dari 250.000 ekor sapi 

menjadi 50.000 ekor sapi, dan cenderung dipicu adanya 

kenaikan harga beli sapi dari Eksportir Australia akibat 

kenaikan kurs dolar (Valuta Asing) pada bulan Agustus 

2015;  --------------------------------------------------------------  

21.5. Tanggapan Terhadap Ahli Dari Investigator -------------------------  

Bahwa Terlapor III menolak dengan tegas keterangan Para Ahli 

yang diajukan oleh Tim Investigator selama persidangan, 

kecuali yang diakui kebenarannya oleh Terlapor III, yaitu: ------  

(1) Bpk. Prahasto Wahyu Pamungkas selaku Ahli Magister 

Kenotariatan (dibawah sumpah) yang menerangkan: ------  
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Bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah 

mengenai pembatasan kuota impor berdampak pada 

kerugian yang dialami pengusaha, dimana maksud dari 

kartel itu sendiri menurut ahli apabila memang ada 

persaingan antara pelaku usaha;------------------------------  

Bahwa TERLAPOR III menolak dengan tegas keterangan 

ahli tersebut diatas oleh kerena dalam keterangannya 

ahli diminta menjelaskan terkait keahlian ahli dibidang 

persaingan usaha dan hukum perdata padahal ahli 

tersebut selaku Magister Kenotariatan, sudah barang 

tentu menyimpang dari koridor keahliannya dan patut 

diragukan keterangannya, sehingga Majelis Komisi dapat 

meneliti dengan jernih secara seksama dalam 

mempertimbangkannya, sehingga menurut hemat 

TERLAPOR III keterangan ahli tersebut patut untut 

dikesampingkan. -------------------------------------------------  

(2) Bpk. Arief Bustaman,SE.Mib,M.Ec (Adv) selaku Ahli 

Ekonomi dalam bidang Perdagangan Internasional dan 

persaingan usaha (dibawah sumpah) yang menerangkan: 

- Ketika ada kuota maka ada tugas yang diberikan 

kepada produsen untuk menjaga harga dan kuantitas 

karena kuota itu menyangkut hajat hidup orang 

banyak sehingga tidak bisa pure kalkulasi bisnis; -----  

- Perusahaan yang mengimpor harus memastikan 

kuantitas yang ada di pasar terjaga. Jika besaran 

kuota impor merupakan wewenang Pemerintah dan 

kewajiban importer adalah melakukan distribusi 

untuk memastikan ketersediaan pasokan di pasar 

domestic; ------------------------------------------------------  

- Pengurangan kuota tidak murni bisnis, namun untuk 

menutupi dan menjaga kuantitas serta harga barang, 

dan peningkatan biaya impor pasti akan berdampak 

pada kenaikan harga; ---------------------------------------  

 

Bahwa TERLAPOR III membenarkan keterangan ahli 

diatas, maka dapat diketahui bahwa penyebab 

sebenarnya dari kenaikan harga sapi di pasar bukan 
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karena adanya kesepakatan yang dibuat oleh para 

feedloter yang tergabung dalam APFINDO, khususnya 

TERLAPOR III, melainkan justru akibat dari kebijakan 

Pemerintah yang mendorong berkurangnya stock sapi 

nasional, bahkan kelangkaan sapi, sehingga harga 

menjadi naik. -----------------------------------------------------  

21.6. Tanggapan Terhadap Ahli Para Terlapor -----------------------------  

(1) Ahli dari Terlapor III, VI, VIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, 

XXI, dan XXVII ----------------------------------------------------  

Bpk. Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS selaku Ahli Persapian 

Nasional bidang agrobisnis (dibawah sumpah) 

menerangkan: -----------------------------------------------------  

Dunia feedloter tidak dikenal dengan istilah penimbunan 

(penundaan waktu jual sapi), karena apabila 

penimbunan terjadi maka yang muncul adalah lemak 

bukannya daging, sehingga pembeli kurang berminat, 

karena pada dasarnya waktu yang ideal / waktu yang 

menguntungkan bagi feedloter untuk menjual sapi hanya 

sebatas 60 (enam puluh) hari sampai 120 (seratus dua 

puluh) hari saja; --------------------------------------------------  

(2) Ahli dari Terlapor I, V, VII, VIII, XIII, XVIII, XX, XXII, 

XXVII, XXIX, XXX, dan XXXI -----------------------------------  

Bpk. Kurnia Toha, SH selaku Ahli Persaingan Usaha 

(dibawah sumpah) menerangkan: -----------------------------  

Bahwa unsur kartel adalah adanya kerjasama, ada 

perjanjian yang mengatur mengenai produksi atau 

barang yang mengakibatkan adanya praktek monopoli 

dan persaingan tidak sehat. Disampaikan pula mengenai 

Price Parallellism, dimana apabila harga cenderung sama 

tidak hanya dapat diartikan itu adalah hasil dari 

kesepakatan, namun bisa juga menunjukkan persaingan 

yang amat ketat di antara pelaku usaha, karena pelaku 

usaha tahu cost pelaku usaha lain dan mencari tahu cara 

memenangkan persaingan. Bahwa ahli juga menjelaskan 

untuk menentukan pasar bersangkutan harus melalui 

riset. Ahli juga mengungkapkan mengenai Rule of 
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Reason, suatu kejadian pergerakan harga, bila dapat 

dijelaskan penyebabnya dengan logis dan dapat diterima 

akal sehat, maka tetap dapat diterima dalam koridor 

persaingan sehat. ------------------------------------------------  

21.7. Tanggapan Terhadap Para Terlapor ----------------------------------  

(1) Terlapor I dan Terlapor XXIX yang keduanya diwakili oleh 

Bpk. Handi selaku General Manager yang menerangkan 

bahwa tidak pernah ada kesepakatan harga antara 

APFINDO dan Kementerian, dan pada tahun 2015 hanya 

diundang untuk makan dan foto bersama dengan 

Kementerian serta tidak ada kesepakatan apapun, dan 

setiap feedloter pasti berhubungan dengan RPH, pada 

saat terjadi pemogokan Terlapor tetap mensuplay namun 

memang harga mengalami kenaikan, sehingga tidak 

semua pedagang mau mengambil sapi pada saat itu 

walau dikadang ada stok sapi; ---------------------------------  

(2) Terlapor II yaitu Bpk. Bagus Herbudiyono selaku Direktur 

Keuangan dari PT. Andini Persada Sejahtera yang 

menerangkan bahwa Terlapor tidak pernah menghadiri 

rapat dengan ASOSIASI maupun dengan Kementerian 

untuk membahas penurunan harga, harga sapi pada 

triwulan ke III tahun 2015 mengalami kenaikan karena 

kurs dollar mengalami kenaikan, Pemerintah menaikan 

biaya pengiriman, naiknya harga bahan baku pakan 

ternak, dan naiknya harga BBM (Bahan Bakar Minyak); -  

(3) Terlapor III yaitu Bpk. William Bulo selaku Chief 

Operation Officer (COO) yang menerangkan bahwa dalam 

rapat dewan yang diadakan oleh APFINDO tidak pernah 

membahas mengenai harga, mempengaruhi harga, 

menahan pasokan, tetapi lebih membahas pada 

bagaimana cara kami memberikan feedback kepada 

Pemerintah atas segala kebijakannya; ------------------------  

(4) Terlapor IV yaitu Bpk. Muhamad Zulkarnain selaku 

Dirktur yang menerangkan bahwa pada bulan Agustus 

2015 memang ada undangan dari Kementerian namun 

undangan tersebut bukan untuk membahas mengenai 
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menstabilkan harga tetapi lebih kepada acara makan 

siang dan ramah tamah bersama kementerian;-------------  

(5) Terlapor V yaitu Bpk. Joko Irianto selaku Direktur Utama 

yang menerangkan bahwa Pada tahun 2015 dibulan 

Agustus setelah adanya pemogokan memang ada 

undangan rapat dari Kementerian, namun yang hadir 

pada saat itu adalah Bpk. Kevin salah satu staf di 

perusahaan Terlapor dan menyampaikan bahwa 

undangan hanya untuk sekedar ramah-tamah bukan 

membahas mengenai harga; ------------------------------------  

(6) Terlapor VI dan Terlapor XVII yang keduanya diwakili 

oleh Bpk. Safuan Kasno Soewondo selaku Direktur yang 

menerangkan bahwa Terlapor tidak pernah menghadiri 

rapat dengan Kementerian Pertanian, namun pada saat 

adanya pengurangan kuota memang ada undangan dari 

Kementerian namun hanya undangan untuk makan saja, 

karena ada penetapkan kuota oleh Pemerintah sehingga 

menyebabkan kenaikan harga dan ini yang disalahkan 

adalah Feedloter bukan Pemerintah, padahal kebijakan 

ini Pemerintah yang mengeluarkan, dan pada saat terjadi 

kebijakan penurunan kuota dari Pemerintah pada saat 

itu juga pihak importir Australia menaikan harga jual 

sapi impor;  --------------------------------------------------------  

(7) Terlapor VII yaitu Bpk. Budi Satria Adoe selaku Direktur 

yang menerangkan bahwa dalam asosiasi tidak pernah 

melakukan pertemuan untuk mengatur harga, hanya 

sebatas membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah dan pada tahun 2015 isu 

penting yang dibicarakan dalam asosiasi menyangkut 

tentang sosialisasi Kementerian Pertanian mengenai 

Undang- Undang No 41 tahun 2014 tentang Perternakan 

dan Kesehatan Hewan; ------------------------------------------  

(8) Terlapor VIII yaitu Bpk. I. Dani selaku Direktur Utama 

yang menerangkan bahwa Kenaikan itu juga terjadi 

karena pada saat bulan Agustus bertepatan dengan hari 

raya idul fitri yang dimana saat itu memang terjadi 
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kenaikan tidak hanya harga daging sapi saja dan juga 

ada faktor kebijakan pengurangan kuota; -------------------  

(9) Terlapor IX yaitu Bpk. Prasetyo Endro Susilo selaku 

Direktur yang menerangkan bahwa pada bulan April 

2012 di undangan rapat tertulis kata bahwa APFINDO 

MENYEPAKATI HARGA, sementara APFINDO hanya 

sebagai sarana pengumpulan para anggota, dan notulen 

dibuat oleh Kementerian, saat itu asosiasi Nampan 

meminta Kementerian untuk menurunkan harga menjadi 

Rp. 38.000,00 tetapi anggota asosiasi APFINDO tidak ada 

yang bersepakat dengan himbauan Menteri tersebut, dan 

APFINDO tidak pernah dan tidak bisa mengatur harga, 

dimana asosiasi hanya menghimbau kepada feedloter 

untuk mnentukan harga namun semua diserahkan 

kembali kepada para feedloter, dan pada saat rapat yang 

diadakan di APFINDO tidak pernah membahas mengenai 

harga; --------------------------------------------------------------  

(10) Bahwa TERLAPOR III menolak dengan tegas keterangan 

Terlapor X yaitu Bpk. Ir. Muhammad Ali Duffa selaku 

Direktur yang menerangkan bahwa “pada tanggal 11 

Agustus 2015 Terlapor tidak pernah menghadiri rapat di 

APFINDO dan tandatangan yang tercantum dalam absensi 

tersebut diatas bukan tandatangan Terlapor, namun ada 

salah satu staf yang hadir bernama Bpk. Jul dan 

menginformasikan kepada Terlapor bahwa harga pada 

saat itu harus turun sebesar Rp. 34.000,00” -----------------  

Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terlapor X dan 

Bpk. Jul bahwa harga harus turun sebesar Rp. 34.000,00 

adalah mengada-ngada terbukti bahwa harga jual sapi 

milik para terlapor khususnya TERLAPOR III berbeda-

beda dan tidak ada yang sama karena para feedloter 

memiliki perhitungan sendiri dalam menentukan harga 

jual sapi, sehingga keterangan diatas haruslah ditolak. ---  

(11) Terlapor XII yaitu Bpk. Ir. Haryanto Budi Raharjo selaku 

Direktur yang menerangkan bahwa perbedaan gejolak 

yang terjadi pada tahun 2013 dengan 2015 yaitu pada 
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tahun 2013 ada undangan secara resmi dari Kementerian 

Perdagangan dan para Feedloter diberikan tambahan 

kuota impor untuk sapi siap potong, sedangkan pada 

tahun 2015 tidak ada undangan secara resmi dari 

Kementerian dan yang diberikan kuota impor tambahan 

adalah BULOG; ---------------------------------------------------  

(12) Terlapor XIII yaitu Ibu Annisah selaku HRD, GA, & Legal 

Manager yang menerangkan bahwa pemogokan yang 

terjadi pada bulan Agustus 2015 dilakukan oleh para 

jagal, hadir dalam rapat asosiasi pada tahun 2013 

namun bukan untuk menyepakati harga tetapi untuk 

membahas kebijakan Pemerintah, dan pada saat 

terjadinya pemogokan pada bulan Agustus 2015 tidak 

hadir dalam rapat yang diadakan oleh Asosiasi; ------------  

(13) Terlapor XIV yaitu PT. Lemang Mesuji Lestari namun 

dikarenakan Terlapor hanya diwakili oleh Kuasa 

Hukumnya maka Majelis Komisioner menyatakan 

persidangan dengan agenda tersebut tidak dapat 

dilanjutkan karena bukan Direktur yang hadir; ------------  

(14) Terlapor XV yaitu Bpk. Heri Prasojo selaku Direktur 

Utama yang menerangkan bahwa pada bulan Januari 

2015 kurs Dollar Amerika naik menjadi Rp. 12.700,- dari 

Rp. 12.558,- dan kenaikan harga beli dari 2.8 USD 

perkilo menjadi 3.2 USD s/d 3.5 USD perkilo, sedangkan 

pada bulan Agustus 2015 kurs Dollar Amerika dari Rp. 

13.700,- mengarah ke Rp. 14.000-,sehingga harga rata-

rata dari tanggal 01 s/d 09 Agustus 2015 sebesar Rp. 

43.000,- namun tetap diperbolehkan untuk negosiasi 

dengan batas tertentu; ------------------------------------------  

(15) Terlapor XVI yaitu Bpk. Mahesa Mahardika selaku 

Direktur yang menerangkan bahwa tugas apfindo itu 

salah satunya adalah untuk melakukan hubungan 

dengan Pemerintah sehingga para pelaku usaha menjadi 

lebih tahu atau lebih update terkait kebijakan-kebijakan 

Pemerintah yang baru, misalnya peraturan terbaru 

terkait PPN; --------------------------------------------------------  
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(16) Bahwa TERLAPOR III sependapat dengan keterangan 

Terlapor XVIII yaitu Ibu Nur Asfina Azhara selaku 

Direktur Utama yang menerangkan bahwa “asosiasi tidak 

bisa memberikan/menentukan harga dipasar, karena 

asosiasi bukan merupakan pelaku usaha dan tidak 

pernah melakukan pembahasan harga didalam rapat 

asosiasi”  

Bahwa dalam setiap rapat yang diadakan oleh asosiasi 

tidak pernah sekalipun membahas mengenai pengaturan 

harga, karena penentuan harga jual sapi ditentukan oleh 

masing-masing feedloter sendiri dan tidak pernah 

dibahas secara khusus dalam asosiasi, karena semua 

anggota asosiasi merupakan competitor sehingga tidak 

memungkinkan untuk membahas harga dalam asosiasi.  

(17) Terlapor XIX yaitu Bpk. Suwaji, SE selaku Direktur dan 

staf operasional yang menerangkan bahwa rapat asosiasi 

tanggal 11 Agustus 2015 membahas mengenai Munas 

yang akan diadakan pada bulan Oktober 2015 di Solo, 

membahas mengenai harga sapi namun hanya bersifat 

himbauan dan lebih banyak membahas adanya 

pengurangan kuota, serta setiap feedloter memiliki harga 

yang berbeda-beda sehingga tidak memungkinkan 

adanya kesepakatan apapun untuk mempengaruhi 

harga; --------------------------------------------------------------  

(18) Terlapor XX dan Terlapor XXVII yaitu Bpk. Buntoro 

Hasan selaku Direktur yang menerangkan harga pada 

bulan Agustus 2015 mencapai angka Rp. 43.500,00 

karena pada saat itu adanya kebijakan Pemerintah 

mengenai pengurangan kuota yang awalnya 250.000 ekor 

menjadi 50.000, selain itu juga karena harga sapi di 

Autralia sudah tinggi, plus biaya karantina yang juga 

tinggi, serta naiknya kurs dollar, dan pada tanggal 11 

Agustus 2015 yang menghadiri rapat di APFINDO 

bersama kementerian adalah Bpk. Heru yang membahas 

mengenai Munas yang akan diadakan di bulan Oktober 
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2015 di Solo, yang dipimpin oleh ketua APFINDO yaitu 

Bpk. Endro; -------------------------------------------------------  

(19) Terlapor XXI yaitu Bpk. Raden Marlan selaku Direktur 

Utama yang menerangkan bahwa tidak pernah hadir 

dalam pertemuan-pertemuan kecuali pada tahun 2012 

hanya untuk halal bi halal, dan yang lebih banyak 

menghadiri pertemuan adalah anak buah, serta tidak 

pernah mendapat himbauan dari asosiasi soal 

pemogokan karena pada tanggal 09 s/d 12 Agustus 2015 

tetap melakukan penjualan kepada 2 RPH; -----------------  

(20) Terlapor XXII yaitu Bpk. Suratno selaku Direktur 

Operasional yang menerangkan bahwa kenaikan harga 

karena ada pengalihan dari sapi impor ke sapi lokal agar 

tidak mengalami penyusutan, dimana harga sapi lokal 

lebih mahal daripada sapi impor sehingga harga naik 

karena ada pembebanan untuk pembelian sapi local, dan 

Terlapor tergabung dalam APFINDO serta hadir dalam 

setiap rapat namun tidak ada membahas mengenai 

kesepakatan untuk penurunan harga; -----------------------  

(21) Terlapor XXIII yaitu Bpk. Ir. Nugroho Dwi selaku Direktur 

yang menerangkan bahwa pada saat rapat-rapat yang 

diadakan oleh APFINDO tidak ada membahas mengenai 

harga, hanya sebatas membahas mengenai kebijakan 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah; ---------------------------  

(22) Terlapor XXV yaitu Bpk. Parnadi Winarga selaku Direktur 

yang menerangkan bahwa Terlapor bukan merupakan 

anggota asosiasi dan pada saat terjadinya pemogokan 

RPH tetap buka, hanya saja tidak ada permintaan dari 

pedagang karena mahalnya harga sapi pada saat itu 

sehingga tidak melakukan pemotongan; ---------------------  

(23) Terlapor XXVI yaitu Bpk. Ferry Susanto Putra selaku 

Direktur yang menerangkan bahwa Terlapor bukan 

sebagai anggota asosiasi, pemogokan terjadi karena 

tingginya harga daging akibat kenaikan kurs dollar, dan 

yang melakukan pemogokan adalah pedagang daging; ----  
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(24) Bahwa Keterangan terlapor XXV dan terlapor XXVI 

menunjukkan bahwa mereka turut menaikkan harga 

saat menjual sapi nya, meskipun kedua terlapor ini 

bukanlah anggota asosiasi APFINDO. Fenomena ini 

menunjukkan kenaikan harga bukanlah hasil dari 

kesepakatan di asosiasi APFINDO, melainkan disebabkan 

oleh faktor lain. ---------------------------------------------------  

(25) Terlapor XXVIII yaitu Bpk. Muhammad Reza Zulkifran 

selaku Direktur Operasional yang menerangkan bahwa 

pada tanggal 11 Agustus 2015 yang menghadiri rapat di 

APFINDO adalah salah satu staf dari Terlapor yang 

bernama Bpk.Romli yang membahas mengenai 

pengadaan Munas yang akan diselenggarakan di Solo, 

pemeriksaan oleh Bareskrim di setiap feedloter, dan 

briding sebesar 10% untuk semua feedloter yang 

nantinya akan merubah skema bisnis para feedloter, 

serta dalam rapat tersebut tidak ada pembahasan 

mengenai himbauan dari Menteri dan pemogokan pada 

bulan Agustus 2015; --------------------------------------------  

(26) Terlapor XXX yaitu Bpk Suryana Chandra Jamhur selaku 

Direktur yang menerangkan bahwa Terlapor tidak 

melakukan penjualan pada bulan Agustus 2015 karena 

tidak memiliki stok yang cukup untuk dijual ke wilayah 

Jabodetabek, harga jual sapi pada bulan AGustus 2015 

mencapai harga Rp. 40.749,00; --------------------------------  

(27) Terlapor XXXI yaitu Bpk. Riza Khairudin selaku Direktur 

yang menerangkan bahwa harga pada triwulan 3 tahun 

2015 mengalami kenaikan karena pada saat itu kurs 

dollar juga mengalami kenaikan, bertepatan dengan 

bulan puasa, dan lebaran, serta pemogokan terjadi 

karena adanya pengurangan kuota, sehingga tujuan 

pemogokan sebenarnya adalah mencari perhatian dari 

Pemerintah agar kuota sapi impor dapat ditambah; -------  

(28) Terlapor XXXII yaitu Bpk. Didit Purwanto selaku Direktur 

yang menerangkan Pada tanggal 11 Agustus 2015 di 

APFINDO mengadakan rapat yang membahas mengenai 
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kebijakan Pemerintah yang akan berimbas pada para 

anggota APFINDO, serta membahas mengenai rencana 

Munas yang akan diadakan di Solo, dan rencana 

Pemerintah untuk memasukan sapi indukan (briding 

sebesar 10% dari setiap feedloter) yang nantinya 

diharapkan para feedloter bisa mendukung program 

Pemerintah tersebut; --------------------------------------------  

21.8. Kesimpulan  --------------------------------------------------------------  

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-

ahli, dan keterangan para terlapor serta bukti-bukti selama 

persidangan berlangsung, dimana : ----------------------------------  

(1) Bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

menyebutkan :  ---------------------------------------------------  

“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” ----------------  

 

Bahwa untuk terpenuhinya pelanggaran Pasal 11 

tersebut haruslah terpenuhi seluruh unsur-unsur yang 

terdapat dalam Pasal 11 tersebut, namun berdasarkan 

fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak ada 

satu halpun yang membenarkan para terlapor khususnya 

TERLAPOR III melakukan pelanggaran terhadap Pasal 11 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena TERLAPOR 

III tidak pernah membuat perjanjian maupun 

kesepakatan dalam bentuk apapun dengan pelaku usaha 

pesaing lainnya untuk mempengaruhi harga dengan 

mengatur pasokan yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, 

kenaikan harga pada bulan Juli 2015 adalah akibat 

adanya pembatasan kuota impor sebesar 50.000 ekor 

sapi bakalan oleh Pemerintah, dari pengajuan sejumlah 

lebih dari 200.000 ekor. Oleh karenanya tuduhan tim 

investigator atas Pasal 11 patut untuk ditolak;  ------------  

(2) Bahwa Pasal 19 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 menyatakan : ----------------------------------------------  
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“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik 
sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat berupa : c. Membatasi peredaran dan atau 
peredaran barang dan atau jasa pada pasal bersangkutan” ------------  

 

Bahwa TERLAPOR III tidak terbukti melakukan 

pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf c Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 karena perusahaan TERLAPOR III 

tidak pernah melakukan satu atau beberapa kegiatan 

baik sendiri maupun bersama pelaku usaha pesaing yang 

dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat berupa membatasi 

peredaran dan atau penjualan barang pada pasar;  -------  

(3) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam 

persidangan, TERLAPOR III tidak mungkin membatasi 

peredaran sapi karena apabila sapi tersebut melebihi 

batas 120 (seratus duapuluh) hari justru akan 

menurunkan harga jual, pula pada tanggal 9 s/d 11 

Agustus 2015 TERLAPOR III tetap melakukan penjualan, 

oleh karenanya tuduhan tim investigator atas Pasal 19 

huruf C patut untuk ditolak; -----------------------------------  

(4) Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis 

Komisioner beserta Tim Investigator tidak bisa 

menghadirkan Bpk. Syukur Irwantoro selaku staf Ahli 

Bidang Investasi Kementerian Pertanian Republik 

Indonesia, dan Menteri Perdagangan, mengingat bahwa 

kebijakan pengurangan kuota dari 250.000 ekor sapi 

menjadi 50.000 ekor sapi adalah tanggung jawab kedua 

kementerian tersebut, yaitu Kementerian Perdagangan 

selaku pemberi ijin impor atas rekomendasi teknis dari 

Kementerian Pertanian. -----------------------------------------  

(5) Bahwa pula perlu Terlapor III sampaikan, naiknya harga 

daging sapi di pasar domestik semata-mata bukan 

diakibatkan oleh minimnya pasokan, akan tetapi juga 

dipengaruhi oleh melemahnya kurs Rupiah pada tahun 

2012 – 2015 terhadap Valuta Asing hingga mencapai 

hampir 40% (empat puluh prosen). Kurs rupiah sebagai 

faktor utama ekonomi dalam negeri mengacu terhadap 
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pergerakan dolar AS. Nilai tukar rupiah sejatinya terus 

bergerak setiap hari hampir fluktuatif dan sama hal nya 

dengan mata uang lainnya di dunia. Kurs rupiah di bank 

terhadap dolar terus berubah-ubah dan dalam hal ini 

pergerakan kurs rupiah dipengaruhi oleh beberapa hal 

seperti berikut ini : -----------------------------------------------  

1. Faktor Dalam Negeri  ----------------------------------------  

 Kecenderungan pengaruh Inflasi yang meningkat 

perbulan atau pertahun. -------------------------------  

 Timbulnya dampak negatif pada neraca 

perdagangan terutama perdagangan migas dalam 

hal ini harga minyak dunia. ---------------------------  

 Adanya keresahan pada masyarakat terhadap 

kelangkaan Bahan Bakar Minyak. -------------------  

 Timbul respon negatif dari kenaikan harga minyak 

secara signifikan. ----------------------------------------  

 Nilai rupiah sudah terlampau dibawah sehingga 

akan muncul aspek positif terhadap penguatan 

kedepannya. ----------------------------------------------  

2. Faktor Luar Negeri  ------------------------------------------  

 Mata uang di dunia melemah terhadap dolar AS. -  

 Perekonomian Amerika yang cenderung membaik.  

 Amerika memiliki tingkat suku bunga yang terus -  

(6) Bahwa pula wilayah penjualan utama TERLAPOR III 

bukanlah wilayah JABODETABEK. Sebagian besar 

penjualan TERLAPOR III adalah justru untuk wilayah 

Sumatera yaitu wilayah Provinsi Lampung, Sumatera 

Selatan, Sumatera Barat, dan Riau. Sehingga tuduhan 

tim investigator sudah tidak tepat terhadap TERLAPOR 

III. -------------------------------------------------------------------  

(7) Dikarenakan banyaknya intervensi dan gangguan 

Pemerintah maupun alat-alat negara terhadap usaha dan 

investasi dalam penggemukan sapi beberapa waktu 

terakhir, maka TERLAPOR III memutuskan BERHENTI 

dan TIDAK LAGI berusaha di bidang penggemukan sapi 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dollar
http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Data+Inflasi/
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impor. Sejak tahun 2016 ini, TERLAPOR III tidak lagi 

mengajukan ijin impor sapi potong.  --------------------------  

Ketidaknyamanan berusaha ini juga menjadi preseden 

untuk iklim investasi pada umumnya. Di satu sisi 

TERLAPOR III sering dimintai bantuan oleh Pemerintah 

Republik Indonesia untuk mengundang investor asing 

dalam berbagai kesempatan, disisi lain investasi yang 

sudah ada malahan tidak mendapatkan dukungan, 

bahkan justu dipersulit dalam usahanya. Mitra-mitra 

keuangan dan investasi TERLAPOR III sering 

mempertanyakan kebijakan dan arah Pemerintah 

Indonesia. ----------------------------------------------------------  

TERLAPOR III sama sekali tidak memiliki niat melakukan 

hal hal yang merugikan rakyat. Latar belakang 

TERLAPOR III yang berasal dari Keluarga Pejuang 

Kemerdekaan RI dan dididik untuk turut membangun 

negara dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat 

Indonesia. Usaha yang dilakukan di dunia peternakan, 

pada dasarnya adalah kontribusi TERLAPOR III untuk 

memberikan peluang kerja, perbaikan ekonomi pada 

rakyat kecil. TERLAPOR berkontribusi dalam 

pembangunan di Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Jawa 

Tengah, Bali, hingga NTT, melalui berbagai usaha bisnis, 

kerjasama, maupun kegiatan CSR yang dilakukan oleh 

TERLAPOR III. ----------------------------------------------------  

Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 11 

dan Pasal 19 Huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Tidak Sehat dalam Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, 

Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi, sangat merugikan 

TERLAPOR III dan Para Terlapor lainnya baik kerugian 

materiil maupun kerugian imateriil karena persidangan 

a-quo telah sangat lama, membuang-buang waktu dan 

biaya, menjadikan TERLAPOR III sebagai bulan-bulanan 

Tim Investigator, sehingga menimbulkan tidak 

kondusifnya bisnis para feedloter pada umumnya, 
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menimbulkan ketidak percayaan Pemerintah Republik 

Indonesia maupun masyarakat pada umumnya, dapat 

menutup bisnis ini dan menimbulkannya Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK). Apakah pihak KPPU mau 

bertanggung jawab? Dan apa yang dikejar sekarang ini. --  

Tuduhan-tuduhan pada tahun 2012 – 2015 yang seolah-

olah terjadi kartel dan persaingan tidak sehat yang sudah 

lewat dan sudah tidak dapat diperbaiki, dan apa yang 

harus dilakukan?  ------------------------------------------------  

Seharusnya KPPU melalui Tim Investigator mengundang 

para feedloter untuk melakukan diskusi dan memberikan 

saran serta jalan keluar agar kelangkaan daging atau 

naiknya harga sapi dan mempertanyakan sebab-

sebabnya mengapa permasalahan ini bisa terjadi? 

Bukannya membawa Para Feddloter kemuka persidangan 

untuk dihukum, sehingga hak-hak dan kewajiban Para 

Terlapor lebih jelas, terbuka dan dapat memakai fungsi 

dan kerja KPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. --------------------------------  

22. Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Agrisatwa Jaya Kencana) 

menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya 

memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T4.4):  --------------------------  

22.1. Pendahuluan  -----------------------------------------------------------  

Dalam persidangan Pemeriksaan Lanjutan sampai dengan 

berakhirnya Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim 

Investigator KPPU tidak dapat memberikan bukti-bukti yang 

sah atau fakta-fakta mengenai telah terjadinya pelanggaran 

Pasal 11 dan Pasal 19 huruf (c) UU No.5/1999 yang diduga 

dilakukan oleh Para Terlapor. Tim Investigator KPPU pada saat 

Pemeriksaan Lanjutan tidak memperoleh keterangan-

keterangan dari saksi-saksi yang relevan yang memperkuat 

dalil-dalil sangkaannya. Begitupula, dalam hasil pemeriksaan 

berkas kami (inzage), Tim Investigator KPPU tidak dapat 

memberikan bukti surat dan/atau dokumen yang dapat 

membuktikan bahwa Terlapor IV dan Para Terlapor lainnya 
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telah mengadakan suatu perjanjian untuk mempengaruhi 

harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu 

barang dan/atau jasa.   -------------------------------------------------  

Adapun dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli 

serta keterangan Pelaku Usaha terkait dengan kebijakan sapi 

impor terungkap fakta-fakta penting sebagai berikut:   -----------      

(1) Bisnis sapi tidak dapat lepas dan menjadi bagian dari 

Bisnis Agrikultur (Agriculture Business) dan hanya Bisnis 

Agrikultur yang menggunakan kata “kultur” dalam 

namanya. Hal ini jelas menunjukan bahwa Bisnis 

Agrikultur adalah bisnis yang tidak dapat lepas dari akar 

budaya yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan 

data Biro Pusat Statistik tahun 2013 bahwa 98% ternak 

sapi dikuasai oleh peternakan rakyat, yang sifat usahanya 

subsisten tradisional, teknologi tradisional, ternak sebagai 

‘Rojo Koyo’ yang artinya menjual ternak hanya saat/ketika 

perlu atau berorientasi sosial, tidak berorientasi ekonomi, 

ternak dilepas, skala kecil, sumber pupuk, sumber 

tabungan, sumber tenaga kerja, status soial, ternak 

sebagai keperluan adat budaya dan keagamaan. 

Kenyataan ini bertolak belakang dengan apa yang 

dilakukan oleh Para Terlapor yang mana Para Terlapor 

(incasu Terlapor IV) adalah industri peternakan yang 

hanya menguasai 2% ternak sapi yang mana Para Terlapor 

ini adalah memiliki badan usaha dan standard operational 

procedure (SOP) yang jelas, berorientasi ekonomi dan 

bisnis, ternak dijual sesuai umur produksinya  --------------  

(2) Pembangunan peternakan, khususnya sapi potong 

berkembang sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan 

Indonesia mampu melakukan ekspor sapi ke Hongkong 

sekitar tahun 1970-an. Namun sekitar tahun 1980-an 

eskpor sapi ke Hongkong dan di awal tahun 1990-an 

Indonesia sudah mulai melakukan importasi sapi bakalan 

karena adanya kekurangan supply - demand sapi di dalam 

negeri. Kebijakan Pemerintah melakukan importasi sapi 

bakalan dilandaskan pada konsep yang dikenal sebagai 
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konsep ‘Gaung dari Lampung (akronim dari program ‘Tiga-

Ung’) yang mana konsep tersebut adalah sebagai berikut: -  

1. Peternakan Rakyat adalah Tulang Punggung. ---------  

2. Import sapi bakalan adalah Pendukung. ---------------  

3. Import daging adalah Penyambung ----------------------  

(3) Tujuan dari kebijakan (konsep) ini adalah untuk 

menyeimbangkan antara import sapi dan produksi dalam 

negeri dan kebutuhan daging sapi nasional, sehingga apa 

yang dibutuhkan oleh rakyat dapat terpenuhi. Namun dari 

hari ke hari hingga saat ini ternyata import sapi hidup dan 

import daging sapi semakin besar dan meningkat rasionya. 

Hal ini menunjukan terdapat adanya kesalahan dari 

kebijkan Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan 

operasional pembangunan industri peternakan. Hal ini 

disebabkan oleh banyak hal antara lain: maraknya 

pemotongan sapi betina produktif pada tahun 2013 yang 

mencapai 1 juta ekor, maraknya import daging yang tidak 

terkendali yang disebabkan pada tahun 2013 Pemerintah 

menerbitkan Permendag No. 699 Tahun 2013 yang intinya 

dari peraturan tersebut membebaskan import daging 

dengan tujuan menekan harga. Pasar daging import 

seharusnya adalah hotel, restoran dan ketering, namun 

karena membanjirnya daging impor sehingga daging impor 

ini membanjiri pasar tradisional yang mana merupakan 

pangsa pasar daging sapi yang berasal sapi lokal (sapi 

impor yang dipotong di dalam negeri masuk dalam 

kategori sapi lokal), sehingga serbuan daging impor ini 

merusak marjin keuntungan para jagal dan pedagang 

daging di pasar tradisional. Berkurangnya marjin 

keuntungan ini oleh para jagal dan pedangang daging 

ditimpakan/dibebankan kepada harga, hal inilah 

penyebab harga daging sapi menjadi melambung tinggi. ---  

(4) Adapun kebutuhan sapi siap potong di Jabodetabek hanya 

sekitar ±15% dari keseluruhan kebutuhan sapi siap 

potong nasional atau apabila dihitung kebutuhan rata-rata 

sapi siap potong di Jabodetabek sekitar ± 1.500 ekor per 
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hari atau ± 45.000 ekor per bulan,dan salah pernyataan 

yang menyatakan bahwa konsumsi daging sapi di 

Jabodetabek adalah yang terbesar. Pembentukan harga 

daging sapi bukan di fase usaha Feedloter (incasu Para 

Terlapor) karena fase usaha Feedloter dalam tatanan 

sistem agribisnis berada di Fase Penggemukan dimana 

Fase Penggemukan ini adalah ujung akhir dari Fase 

Pembiakan (Breeding) dan Fase Budidaya. Fase 

Penggemukan adalah pintu masuk ke Fase Processing, 

karena Para Terlapor menjual sapinya hanya sampai batas 

farm gate, yang mana Fase Processing merupakan fase 

terpisah dari 3 fase sebelumnya. Pada Fase Processing 

inilah pembentukan harga daging sapi mulai, ketika sapi 

tiba di Rumah Potong Hewan (RPH) telah ada beban biaya 

yang akan ditanggung oleh daging sapi antara lain: 

perhitungan prosentase karkas, biaya transportasi, biaya 

jasa potong RPH, profit margin belantik dan/atau jagal, 

dan lain-lain. -------------------------------------------------------  

(5) Lebih lanjut, terkait dengan Fase Penggemukan ini adalah 

sebenarnya fase pengaturan guna mencapai berat sapi 

yang ideal (ADG yang baik) dengan prosentase karkas yang 

maksimal. Untuk mencapai hal tersebut sapi perlu diatur 

asupan pakannya dan terutama yang diwajibkan oleh 

Undang-undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan 

dan Kesehatan Hewan yang telah direvisi oleh Undang-

undang No. 41 Tahun 2014 yang mengharuskan sapi yang 

dipelihara dan digemukkan oleh Perusahaan Feedlot 

(incasu Para Terlapor) wajib dipelihara di kandang 

sekurang-kurangnya 120 hari. Dikatakan bahwa apabila 

sapi yang dipelihara lebih dari 120 hari nilainya menjadi 

turun (the law of diminishing return), sapi idealnya 

dipelihara pada rentang waktu 60 - 120 hari dan harus 

segera dijual. -------------------------------------------------------  

(6) Perusahaan Feedlot ini adalah para importir terdaftar yang 

dalam tanda kutip merupakan ‘kaki tangan’Pemerintah 

yang diberi izin untuk membantu Pemerintah mencukupi 
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kekurangan pasokan sapi di dalam negeri. Oleh karena 

sebagai “kaki tangan” Perusahaan Feedlot secara ketat 

diawasi dan akan selalu ada intervensi dari Pemerintah di 

dalam melaksanakan usahanya. Berikut ini merupakan 

beberapa peraturan perundangan yang berlaku yang 

mengatur ketat perusahaan Feedlot dalam menjalankan 

usahanya antara lain:  --------------------------------------------  

1. UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan 

Kesehatan Hewan yang telah diubah melalui UU No. 

41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan 

Dan Kesehatan Hewan.  ------------------------------------  

2. Peraturan Menteri Pertanian 

No.52/Permentan/Ot.140/9/2012 tentang 

Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan 

Pengeluaran Ternak ke Dalam dan Luar Wilayah 

Republik Indonesia. -----------------------------------------  

3. Peraturan Menteri Pertanian 

No.85/Permentan/PD.410/8/2013 tentang 

Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan dan Sapi 

Siap Potong ke Dalam Wilayah Negara Republik 

Indonesia. -----------------------------------------------------  

4. Peraturan Menteri Pertanian 

No.97/Permentan/PD.410/9/2013 tentang 

Perubahan kedua atas Permentan No. 

85/Permentan/PD.410/8/2013 tentang pemasukan 

sapi bakalan, sapi indukan dan sapi siap potong ke 

dalam wilayah Negara Republik Indonesia. -------------  

5. Peraturan Menteri Perdagangan No.46/M-

DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan 

Ekspor Hewan dan Produk Hewan. -----------------------  

Belum lagi peraturan-peraturan teknis lainnya yang 

mempersyaratkan Perusahaan Feedlot ini untuk 

melaporkan realisasi impor sapi-nya masuk ke 

Indonesia. -----------------------------------------------------  



 

 
-192 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

(7) Banyaknya peraturan perundang-undangan yang 

memberikan batasan atas usaha Perusahaan Feedlot 

(incasu Para Terlapor) jelas menggambarkan bahwa 

kegiatan usaha yang diatur secara ketat oleh Pemerintah 

atau dapat dikatakan sebagai Regulated Industry, sehingga 

sangat sulit bagi Perusahaan Feedlot (incasu Para 

Terlapor) untuk dapat menjadi pihak yang menguasai 

pasar karena penguasa pasar sebenarnya disini adalah 

Pemerintah. Walaupun demikian Para Terlapor tidak 

dilarang untuk mencari keuntungan dalam menjalankan 

usahanya sepanjang keuntungan yang diperoleh dalam 

konteks yang wajar dan tidak melanggar hukum. -----------  

(vide: Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli Rochadi 
Tawaf Pada Pemeriksaan Lanjutan B-21, Berita Acara Sidang Majelis 
Komisi Pemeriksaan Ahli Dari Investigator Arief Bustaman, SE, MEc 
(adv) Pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan B-24, Berita Acara 
Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli Terlapor Sdr. Dr. Kurnia Toha, 
SH., LL.M Pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan B-59).---------------  

 

22.2. Tentang Terlapor IV -----------------------------------------------------  

(1) Terlapor IV adalah suatu badan usaha berbentuk badan 

hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan 

Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 07 tertanggal 25 

September 2002 yang dibuat di hadapan Linda S.M. 

Sahono, SH, Notaris di Gresik, yang telah memperoleh 

persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 

berdasarkan Surat Keputusan No.C-23022 

HT.01.01.TH.2002 tertanggal 21 November 2002 tentang 

Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, 

sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan 

Keputusan Para Pemegang Saham No. 02 tertanggal 4 Mei 

2012 dibuat di hadapan Muharzah Aman, SH, Notaris di 

Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan 

Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-16493 

tertanggal 8 Mei 2012; --------------------------------------------  
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(2) Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Terlapor IV: 

Perdagangan, Pertanian dan Perternakan, Perdagangan 

Besar Binatang Hidup. --------------------------------------------  

(3) Untuk menjalankan maksud dan tujuannya Terlapor IV 

telah memperoleh izin-izin, persetujuan-persetujuan, dan 

registrasi sebagai berikut: ----------------------------------------  

1. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan No. 

02169.757.8-411.000 tertanggal 9 September 2007; --  

2. Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan No. 

503/128/Ekbang tertanggal 8 April 2015 yang 

dikeluarkan oleh Kelurahan Lengkong Gudang, 

Tangerang dengan Kantor Pusat Serpong; ---------------  

3. Izin Usaha Perdagangan (IUP) Besar No. 

503/00003/000041-BP2T/30-08/PB/V/2012  -------- 

tertanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Tangerang Selatan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Tangerang Selatan; -----  

4. Tanda Daftar Perusahaan No.30.08.1.46.01594 

tertanggal 31 Mei 2012yang dikeluarkan oleh Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Tangerang Selatan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Tangerang Selatan; -----  

5. Angka Pengenal Importir - Umum (API-U) No. 

280800030-P tertanggal 27 Juli 2012 dikeluarkan 

oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

Banten; --------------------------------------------------------  

6. Penetapan sebagai Importir Terdaftar Hewan (IT-

Hewan) No. 04.IT-20.15.0006 tertanggal 7 September 

2015 dikeluarkan Kementerian Perdagangan RI; -------  

7. Izin Prinsip Lokasi Penggemukan Sapi di Desa 

Kedawung No. 647/656/BPMP tertanggal April 2009 

yang dikeluarkan oleh Bupati Subang; ------------------  

8. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten 

Subang No. 524/1771/Nak/2015 tertanggal 24 Juni 

2015 tentang Izin Usaha Peternakan; --------------------  

9. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 

1186/Kpts/KR.130/L/09/2015 tertanggal Penetapan 
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Instalasi Karantina Hewan (IKH) Sapi Milik PT 

Agrisatwa Jaya Kencana tertanggal 17 September 

2015. -----------------------------------------------------------  

(4) Adapun susunan Pengurus Terlapor IV saat ini 

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 

Saham No.02 tertanggal 4 Mei 2012 dibuat di hadapan 

Muharzah Aman, SH, Notaris di Tangerang Selatan adalah 

sebagai berikut: ----------------------------------------------------  

 Direktur Utama : Hafid Wahyu  -----------------------  

 Direktur : Mohamad Zulkarnain -------------  

 Komisaris Utama : Achmad Machlus Sadat -----------  

 Komisaris : Muhammad Yunandi --------------  

(5) Adapun susunan pemegang saham Terlapor IV 

berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa 

Para Pemegang Saham No. 22 tertanggal 31 Maret 2011 

yang dibuat di hadapan Muharzah Aman SH, Notaris di 

Tangerang, adalah sebagai berikut: ----------------------------  

 PT Kencana Agro, selaku pemegang 10.763.900 saham 

dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor 

penuh dalam Terlapor IV atau setara dengan 52,3%;  -  

 PT Agriperkasa Minajaya, selaku pemegang dari 

9.818.900 saham dari seluruh modal yang 

ditempatkan dan disetor penuh dalam Terlapor IV 

atau setara dengan 47,7%. ----------------------------------  

(6) Terlapor IV memiliki kandang di Subang, Pabuaran, Jawa 

Barat dengan kapasitas maksimum kandang 30.000 ekor 

sapi. Namun saat ini biasanya hanya terisi sekitar + 80% 

setara dengan 24.000 – 28.000  ekor sapi terdiri dari sapi 

lokal dan sapi import. ---------------------------------------------  

(7) Terlapor IV telah melakukan meminta persetujuan impor 

sapi berikut realisasinya sejak 2013, 2014, dan 2015 

sebagai berikut: ----------------------------------------------------  

Sapi Bakalan 

 

Tahun 2015 Tahun 2014 Tahun 2013 

SPI Triwulan I 5,570 SPI Triwulan I 5,261 SPI Triwulan I 2,215 

Realisasi 5,564 Realisasi 5,261 Realisasi 2,215 
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SPI Triwulan II 17,374 SPI Triwulan II 16,500 SPI Triwulan II 4,568 

Realisasi 17,374 Realisasi 15,769 Realisasi 4,568 
      

SPI Triwulan III 3,655 SPI Triwulan III 13,500 SPI Triwulan III 1,838 

Realisasi 3,655 Realisasi 13,500 Realisasi 1,838 

      

SPI Triwulan IV 8,800 SPI Triwulan IV 10,000 SPI Triwulan IV 8,838 
Realisasi 8,800 Realisasi 9,892 Realisasi 8,838 

        Jenis sapi yang di-impor adalah Brahman Cross (Haffer & Bull)  

 
(8) Sapi Impor yang telah digemukan oleh Terlapor IV setiap 

tahunnya dipasarkan sebagian besar atau sekitar 85% ke 

pasar Jawa Barat dan sekitarnya dan hanya sekitar 

kurang dari 15% (lima belas persen) dipasarkan ke pasar 

Jabodetabek (vide Keterangan Ahli Sdr. Dr. Ir. Rochadi 

Tawaf MS – BAP No.B.21 Halaman 17). ------------------------  

(9) Terlapor IV memiliki afiliasi dengan perusahaan sejenis 

dengan nama PT Legok Makmur Lestari, dimana PT Legok 

Makmur Lestari merupakan anak usaha tidak langsung 

dari Terlapor IV melalui PT Mitralogistik Jaya Kencana.  ---   

22.3. Tentang LDP Dan Persidangan ----------------------------------------  

(1) Dalam persidangan perkara aquo, Tim Investigator KPPU 

dan/atau Majelis Komisi Perkara aqou telah menghadirkan 

pihak-pihak yang berkepentingan atau relevan untuk 

dimintai keterangannya oleh Majelis Komisi Perkara aquo 

seperti antara lain:  ------------------------------------------------  

1. Saksi-saksi dari Pihak Pemerintah yang dihadirkan 

adalah: ---------------------------------------------------------  

a. Kasubdit Usaha dan Kelembagaan Direktorat 

Jenderal Perternakan dan Kesehatan Hewan 

Kementan,  ---------------------------------------------  

b. Kasubdit Kepala Pertanian, Kehutanan, 

Kelautan, Perikanan Direktorat Jenderal 

Perdagangan Luar Negeri Kemendag,  -------------  

c. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan 

Hayati Hewan Kementan,  ---------------------------  

2. Saksi-saksi lainnya yang dihadirkan adalah: -----------  

a. Kepala RPH Jonggol  ----------------------------------  

b. Kepala RPH Terpadu Bubulak ----------------------  

c. Jagal Sdr. Adi Warsito --------------------------------  
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d. Kepala RPH Petir --------------------------------------  

e. RPH Semanan -----------------------------------------  

 

Lebih lanjut Tim Investigator juga meminta 

keterangan/kesaksian dari para pelaku usaha (dalam hal 

ini Para Terlapor). Di lain pihak, Para Terlapor juga telah 

mengajukan saksi-saksi dan/atau Ahli untuk 

memperkuat pembelaan-pembelaan.  --------------------------  

Adapun dalam perkara a quo yang dipersoalkan oleh KPPU 

pada pokoknya adalah perdagangan sapi impor di pasar 

Jabodetabek dan kenaikan harga pada bulan Juli –

Agustus 2015. Namun KPPU sama sekali tidak pernah 

menghadirkan dan/atau berusaha untuk menghadirkan 

pembentuk kebijakan seperti Menteri Pertanian dan 

Menteri Perdagangan guna membuat duduk terangnya 

perkara aqou. Sayangnya, sampai dengan sidang 

Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangannya berakhir, 

pembentuk kebijakan serta saksi-saksi lain seperti 

Asosiasi Pedagang Sapi Indonesia, Asosiasi Pemotong 

Hewan Indonesia yang juga penting untuk didengar 

keterangannya tidak dapat dihadirkan oleh Tim 

Investigator dan Majelis Komisi. Oleh karenanya menurut 

hemat kami, maka persidangan perkara a quo sangat-lah 

berat sebelah dan melanggar asas-asas ‘audi et alteram 

partem’ (asas mendengarkan kedua belah pihak) dan ‘due 

process of law’ dalam sistem penegakan hukum.  ----------  

Lebih dari itu, Tim Investigator KPPU juga telah 

menghadirkan Ahli Hukum Perdata dan Persaingan Usaha 

Sdr. Prahasto W. Pamungkas, SH., LLM., MCIArb yang 

menurut hemat kami patut demi hukum ditolak 

keterangannya untuk seluruhnya mengingat yang 

bersangkutan tidak dapat membuktikan dirinya memiliki 

kualifikasi dan keahlian sebagai seorang Ahli Hukum 

Persaingan Usaha dan Perdata. Bahkan yang 

bersangkutan bukan merupakan Pengajar Hukum 

Persaingan Usaha dan melakukan penelitian ataupun 

penulisan terkait persaingan usaha.   -------------------------     
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(2) Dalam LDP Halaman 26 Tentang Pasar Bersangkutan, Tim 

Investigator KPPU pada pokoknya memuat antara lain 

sebagai berikut: ----------------------------------------------------  

1. “[...]...  --------------------------------------------------------------------------  
2. ....pengertian pasar bersangkutan mencakup 2 (dua) hal 

yaitu pasar geografis dan pasar produk..” --------------------  
3. ...pasar produk berkaitan dengan kesamaan, atau 

kesejenisan dan/atau tingkat substitusinya dari 
produk yang menjadi obyek .perkara..” ------------------------  

4. ...pasar geografis berkaitan dengan jangkauan 
dan/atau daerah pemasaran produk yang menjadi 
obyek perkara..” . --------------------------------------------------------  

5. ...dstnya...” ------------------------------------------------------------------  
6. ...dstnya...” ------------------------------------------------------------------  
7. Bahwa, dengan demikian, produk sapi impor yang 

menjadi obyek penyelidikan tidak memiliki tingkat 
substitusi yang dekat dengan produk sapi lokal dan 
kerbau...”. [Penebalan oleh Penulis] ------------------------------  

 

Menurut hemat kami, penentuan Pasar Bersangkutan ini 

sangat gegabah dan tidak cermat karena yang 

dipersoalkan oleh KPPU adalah permasalahan tingginya 

harga dagang sapi sehingga pasar relevan dalam perkara 

aqou tidak dapat hanya dibatasi pada Sapi Impor saja 

akan tetapi juga meliputi seluruh barang substitusinya 

yakni Sapi Lokal, Kerbau dan Daging Impor (seperti 

Jeroan dan lain sebagainya) pada Wilayah Pemasaran 

bukan hanya Jabodetabek akan tetapi meliputi wilayah 

lain di Indonesia yang terdapat pemasaran barang sejenis 

tersebut.  -----------------------------------------------------------  

(3) Dalam LDP Halaman 28 Butir 17, Tim Investigator KPPU 

memuat dugaan adanya afilasi sebagaimana ditunjukan 

dalam tabel dalam Halaman 28 juga. Dalil-dalil dan 

pernyataan-pernyataan dalam LDP ini sangat 

menyesatkan mengingat UU No.5/1999 tidak melarang 

afiliasi untuk menjalankan kegiatan usahanya kecuali 

dapat dibuktikan sebaliknya secara nyata dengan afiliasi 

ini menciptakan persaingan usaha tidak sehat di sektor 

penggemukan sapi ini. --------------------------------------------  

(4) Dalam LDP Halaman 30 Butir 26, Tim Investigator KPPU 

memuat dalil-dalil penguasaan pasar pada pasar 
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bersangkutan perkara aquo didasarkan pada Alokasi 

Impor. Tim Investigator KPPU ini telah salah kaprah 

mengingat untuk menentukan berapa besarnya 

kemampuan dan/atau penguasaan pasar diperlukan alat 

uji atau survey atau test yang dikenal dengan nama ‘Small 

But Signicant and Non Transitory Increase in Price’ – 

“SSNIP”. Tanpa adanya atau dilakukannya survey atau test 

tersebut maka dugaan penguasaan pasar tersebut oleh 

Para Terlapor menjadi absurd dan tidak dapat 

dipertanggung-jawabkan. Bahkan dalam tabel penguasaan 

pasar tersebut Tim Investigator KPPU hanya mendasarkan 

pada pengajuan impor dan realisasinya bukan pada 

kekuatan pasar yang sebenarnya didasarkan pada 

jangkauan produk pemasaran sapi feedlot tersebut. Oleh 

karenanya dalil-dalil mengenai penguasaan pasar yang 

diduga dilakukan oleh Terlapor IV dan Terlapor XIII 

haruslah dikesampingkan dan digugurkan oleh Majelis 

Komisi Yang Terhormat. ------------------------------------------  

22.4. Tidak Terpenuhinya Unsur-Unsur Pasal 11 dan Pasal 19 huruf 

(c) UU No. 5/1999 -------------------------------------------------------  

Tentang Dugaan Pengaturan Produksi dan/atau Pemasaran 

(Ketentuan Pasal 11 UU No.5/1999)   --------------------------------  

(1) Dalam Ketentuan Pasal 11 UU No.5/1999 berbunyi 

sebagai berikut: ----------------------------------------------------  

“...Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 
usaha pesaingnya yang bermaksud 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...”.  -----------  

 

(2) Dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan 

Lanjutan, Terlapor IV/PT Agrisatwa Jaya Kencana telah 

dituduh melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 

11 UU No.5/1999 yaitu dengan melakukan kartel dengan 

pelaku usaha feedlot lainnya dengan cara melakukan 

pengaturan produksi dan/atau pemasaran sapi impor. ----  

(3) Kenyataannya Tim Investigator KPPU tidak dapat 

membuktikan telah terjadinya dugaan kartel oleh Terlapor 
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IV karena unsur-unsur ketentuan Pasal 11 UU No.5/1999 

yang terpenuhi adalah hanyalah unsur pelaku usaha, 

sedangkan unsur-unsur lainnya sama sekali tidak 

terpenuhi. -----------------------------------------------------------  

1. Unsur Pelaku Usaha  ----------------------------------------  
 

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) UU No.5/1999, Pelaku 

Usaha adalah sebagai berikut: ----------------------------  

“...Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau 
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau 
bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 
melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha 
dalam bidang ekonomi...”.  ------------------------------------  

 

Terlapor IV (sebagaimana diuraikan pada bagian II 

huruf A diatas) dan Para Terlapor lainnya (diluar 

Terlapor IV) yang merupakan perusahaan-perusahaan 

yang bergerak di industri penggemukan sapi (feedlot) 

dan seluruhnya melakukan kegiatan ekonomi di 

wilayah Republik Indonesia.  ------------------------------  

2. Unsur Perjanjian Untuk Mempengaruhi Harga dengan 

Mengatur Produksi atau Pemasaran Barang dan/atau 

Jasa ------------------------------------------------------------  
 

Berdasarkan Pasal 1 angka (7) UU No.5/1999, 

Perjanjian adalah sebagai berikut:  -----------------------  

“...Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih 
pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau 
lebih pelaku usaha lainnya dengan nama apapun, koma 
baik tertulis maupun tidak tertulis...”  -----------------------  

 

Tidak pernah ada suatu kesepakatan/perjanjian 

antara Terlapor IV dengan pelaku usaha 

penggemukan sapi (Feedloter) lainnya baik secara 

tertulis atau tidak tertulis, mengenai atau 

sehubungan atau yang berkaitan dengan harga, 

volume produksi dan/atau alokasi kouta, karena 

Terlapor IV menerapkan sendiri Harga Jual yang 

didasarkan pada HPP dengan mempertimbangkan 

terutama faktor kebijakan internal perusahaan seperti 

harga pembelian (termasuk bea masuk dan 
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transport), jumlah suppy bahan baku, tenaga kerja, 

pakan ternak, komponen kurs dollar. Begitu pula 

Para Terlapor lainnya juga menetapkan kebijakan 

tersendiri dan mandiri dalam melakukan pengelolaan 

perusahaannya terutama terkait harga jual sapinya 

(vide Saksi RPH ZBeef dan Keterangan Terlapor I, II, III, 

VI, VII, VIII, XIII).  ---------------------------------------------  

Dalam persidangan perkara aqou, Tim Investigator 

dan Majelis Komisi KPPU mengungkapkan adanya 

dugaan kesepakatan tertulis oleh Para Terlapor 

(Feedloter) dalam bentuk pengaturan harga yang 

ternyata menurut hemat Terlapor IV hal ini sangat 

tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan 

mengingat tidak pernah ada sama sekali pembicaraan 

atau kesepakatan harga diantara Feedloter serta 

kesepakatan tertulis yang dimaksud oleh Tim 

Investigator dan Majelis Komisi hanya berupa Daftar 

Hadir Rapat dalam bentuk fotokopi (vide C155) yang 

tidak jelas keabsahannya serta tidak memenuhi 

unsur perjanjian dalam KUH Perdata. Bahkan, Para 

Terlapor lainnya telah membantah secara tegas dalam 

persidangan perkara aqou (vide Keterangan Terlapor 

IX, X, XV, XVI, XIX, XX, XXIII, XXVII, XXVIII dan XXXII). 

Lebih lanjut, hal ini didukung oleh Keterangan Ahli 

Sdr. DR Kurnia Toha, SH., LL.M yang menerangkan 

sebagai berikut: “...Daftar adalah menunjukan datang 

dan hadir dalam suatu pertemuan adalah suatu hal 

tetapi untuk membicarakan dan menyepakati 

merupakan hal yang berbeda...”.  -------------------------  

Lebih dari itu, Terlapor IV juga menolak dengan tegas 

dalam LDP halaman 33 yang memuat antara lain 

sebagai berikut:  ---------------------------------------------  

“...Bahwa melalui pertemuan-pertemuan di asosiasi, 

pelaku-pelaku usaha tersebut melakukan pembicaraan 

terkait harga jual sapi;....”. Dalam persidangan 

perkara aqou, justru diketemukan fakta sebaliknya 
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yakni anggota Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot 

Indonesia (APFINDO) tidak pernah sama sekali 

membicarakan harga sapi dalam pertemuan-

pertemuannya. Adapun pertemuan-pertemuan yang 

difasilitasi oleh APFINDO tersebut hanyalah sebagai 

wadah komunikasi diantara Para Terlapor (vide 

Keterangan Terlapor I s.d. X, Terlapor XIII, XV, XXI s.d 

XXIII, XXV s.d XXXII)   ---------------------------------------  

Seandainya-qoud non- kesepakatan berupa himbauan 

penurunan harga oleh anggota APFINDO memang 

benar adanya maka hal tersebut bukanlah motif 

ekonomi yang dijadikan landasan terbentuknya 

kartel. Sehingga dalam hal ini tindakan anggota 

APFINDO yang sepakat menurunkan harga tidak 

dianggap sebagai pelanggaran UU No.5/1999. Hal ini 

diperkuat oleh Keterangan Ahli Sdr. DR Kurnia Toha, 

SH., LL.M yang menyatakan sebagai berikut 

“...mengikuti himbauan Pemerintah bukan motif 

ekonomi...”.  ---------------------------------------------------  

3. Unsur Maksud untuk Mempengaruhi Harga dengan 

Mengatur Produksi atau Pemasaran Barang dan/atau 

Jasa  -----------------------------------------------------------  
 

Bahwa Terlapor IV dan Para Terlapor lainnya tidak 

pernah memiliki maksud untuk mempengaruhi Harga 

dengan Mengatur Produksi atau Pemasaran Barang 

dan/atau Jasa.  Lebih lanjut, Terlapor IV begitupula 

dengan Para Terlapor lainnya tidak pernah 

mengadakan kesepakatan atau perjanjian terkait 

dengan pengaturan stok produksi atau alokasi impor 

sapi mengingat hal tersebut merupakan kewenangan 

Pemerintah yang mengatur alokasi impor sapi 

bakalan kepada Feedloter tiap tahunnya. Alokasi 

Impor ini diberikan dalam bentuk SPI secara triwulan. 

Hal ini didukung oleh Keterangan Saksi dari (i) 

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 

Kementerian Perdagangan Sdr. Muhammad Yany SH., 
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(vide Halaman 21 BAP B6), dan (ii) Kasubdit Usaha 

dan Kelembagaan Unit Kerja Ditjen Perternakan dan 

Kesehatan Hewan (vide Halaman 18 BAP B5) serta (iii) 

Keterangan Ahli Dr. Ir. Rochadi Tawaf MS (vide BAP 

Halaman 25 B21).  -------------------------------------------  

Terlapor IV dengan ini menolak dengan tegas dalil-

dalil Tim Investigator dalam LDP terutama Halaman 

33 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : 

“...bahwa perilaku usaha untuk menahan pasokan 

untuk mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia 

merupakan bentuk pengaturan pemasaran yang 

berdampak pada harga...dst...dstnya...”. ----------------  

Dalil-dalil dan pernyataan ini Tim Investigator ini 

tidak berdasar dan tidak beralasan mengingat 

Terlapor IV begitu pula dengan Para Terlapor lainnya 

tidak pernah menahan pasokan sapi. Justru dalam 

persidangan aqou terungkap bahwa pasokan sapi 

impor bakalan dibatasi atau dikurangi pada Q3 oleh 

Pemerintah RI qq Kemendag yang biasanya +200.000 

ekor dalam setiap triwulan tiba-tiba drop menjadi 

50,000 ekor dan dalam persidangan aqou 

diketemukan fakta hukum antara lain bahwa Feedlot 

baru diperbolehkan menjual sapi bakalan (ex-impor) 

setelah melewati masa penggemukan jangka waktu 

minimum 120 hari. Sehingga, Terlapor IV dan Para 

Terlapor lainnya tidak mungkin untuk mengatur 

produksi mengingat mereka diharuskan oleh 

peraturan perundangan yang berlaku untuk 

melakukan penggemukan setelah memasukan sapi 

bakalan impor ke wilayah Republik Indonesia. ---------   

Terlapor IV dan Para Terlapor lainnya sama sekali 

tidak mempunyai maksud atau dengan sengaja untuk 

mempengaruhi harga dengan cara mengatur volume 

produksi atau alokasi kouta impor. Hal ini mengingat 

bahwa industri sapi potong impor merupakan industri 

yang ‘well regulated’ karena terkait dengan pasokan 
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sapi nasional dan livestock yang harus memenuhi 

standar pangan internasional. Bahkan, ketika impor-

pun pengiriman sapi impor ke Indonesia baru dapat 

dilakukan oleh eksportir sapi di luar negeri setelah 

pihaknya menerima SPI.  -----------------------------------  

Dalam persidangan aqou, Terlapor IV dapat 

membuktikan fakta bahwa ketika pemogokan terjadi 

oleh para pejagal/pemotong sapi ternyata justru 

perusahaan Terlapor IV tetap menjual stock sapinya 

kepada customer-nya walaupun dalam jumlah kecil 

mengingat sepi peminat. -------------------------------------  

Dengan demikian unsur ini juga tidak terbukti. -------  

4. Unsur Pelaku Usaha Pesaing  -----------------------------  
  

Dalam perkara aqou yang dimaksud dengan ‘pelaku 

usaha pesaing’  adalah ‘pelaku usaha pada pasar 

bersangkutan yang sama’ . Adapun pembahasan 

mengenai pasar bersangkutan yang sama harus 

didasarkan pada pemasaran dari produk yang 

bersangkutan. ------------------------------------------------  

Faktanya, untuk daerah yang disebutkan dalam 

‘pasar’ bersangkutan oleh KPPU, Terlapor IV tidak 

semuanya menjadi pelaku usaha pesaing pada 

masing-masing pasar yang bersangkutan. --------------  

Dengan demikian unsur Pelaku Usaha Pesaing juga 

tidak terpenuhi. ----------------------------------------------  

5. Unsur Mengakibatkan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Tidak Sehat  ------------------------------------  
 

Sebagaimana diungkapkan oleh Ahli DR. Ir. Rochadi 

Tawaf MS pada pokoknya antara lain bahwa 

kebutuhan sapi siap potong di wilayah Jabodetabek 

sekitar + 1500 per hari atau sekitar + 547.500 per 

tahun. Sedangkan Terlapor IV per tahun hanya 

memasok + 4,500 ekor s.d + 6,000 ekor. Sehingga 

permintaan pasokan sapi tetap lebih besar dari 

jumlah permintaan konsumen artinya terjadi 
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persaingan usaha sehat dalam pasar produk sapi 

impor. ----------------------------------------------------------  

Dengan terpenuhinya hanya satu unsur dari 

beberapa unsur yang bersifat kumulatif dalam 

ketentuan Pasal 11 maka kiranya dugaan 

pelanggaran oleh Terlapor IV wajib demi hukum 

untuk dibatalkan oleh Majelis Komisi Yang Mulia.  ----   

Tentang Dugaan Penguasaan Pasar berupa Membatasi 

Peredaran dan/atau Penjualan Barang dan/atau Jasa pada 

pasar bersangkutan (Ketentuan Pasal 11 UU No.5/1999)  -------  

1. Dalam Ketentuan Pasal 19 Huruf (c) UU No.5/1999 

berbunyi sebagai berikut:  --------------------------------------  

“...Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa 
kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, 
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 
dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa.  ---------------  
a. Dstnya  ----------------------------------------------------------------------  
b. Dstnya -----------------------------------------------------------------------  
c. Membatasi peredarandan/atau penjualan barang 

dan/atau jasa pada pasar bersangkutan...”. ---------------  
 

2. Dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan 

Lanjutan, Terlapor IV/PT Agrisatwa Jaya Kencana telah 

dituduh melakukan kegiatan pelanggaran terhadap 

ketentuan Pasal 19 Huruf (c) UU No.5/1999 yaitu antara 

lain membatasi peredaran dan./atau penjualan barang 

dan/atau jasa sebagai berikut:  ---------------------------------  

“...sejak tahun 2012 sampai dengan Agustus 2015 pelaku 
usaha secara sendiri dan/atau bersama-sama melakukan 
tindakan mengatur pasokan sapi dengan cara membatasi 
penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk menjaga 
keberlangungan persediaan...”.  -----------------------------------------  
 
“...Bahwa tindakan tersebut telah mengakibatkan 
peningkatan harga sapi yang berdampak pada 
peningkatan harga daging sapi...”.  -----------------------------  

 
Faktanya adalah sebagai berikut:  ------------------------------  

Dalam persidangan aqou, Terlapor IV dapat membuktikan 

fakta bahwa baik secara sendiri Terlapor IV dan/atau Para 

Terlapor lainnya tidak pernah sekalipun terungkap atau 

terbukti mengatur pasokan sapi dengan cara membatasi 



 

 
-205 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

peredaran dan/atau penjualan sapi ke RPH karena di 

persidangan pemeriksaan terungkap baik oleh saksi fakta 

maupun keterangan Terlapor IV dan Para Terlapor lainnya 

tidak pernah melakukan pembatasan dan/atau mengatur 

penjualan sapi  bahkan ketika pemogokan terjadi oleh 

para pejagal/pemotong sapi ternyata justru perusahaan 

Terlapor IV tetap menjual stock sapinya kepada customer-

nya walaupun dalam jumlah kecil mengingat sepi 

peminat.  ------------------------------------------------------------  

Bahwa dalil Tim Investigator dalam LDP yang menyatakan 

bahwa peningkatan harga sapi berdampak pada 

peningkatan harga daging sapi, Terlapor IV membantah 

dalil ini dengan tegas karena Terlapor IV dan/atau Para 

Terlapor lainnya seluruhnya menjual sapi dengan sistem 

jual hingga farm gate, saat sapi telah keluar dari farm gate 

maka proses terhadap sapi selanjutnya bukan lagi 

wewenang Terlapor IV dan/atau Para Terlapor, karena 

setelah itu masih banyak rantai produksi dan distribusi 

yan tidak dapat dikontrol oleh Terlapor IV dan/atau Para 

Terlapor lainnya. Hal ini diperkuat oleh Keterangan Ahli 

Dr. Ir. Rochadi Tawaf.  --------------------------------------------  

Bahwa Terlapor IV dalam melakukan penggemukan sapi 

tidak membatasi peredaran Sapi yang siap potong kepada 

pelanggannya. Namun demikian, memang dalam proses 

produksinya para Feedlot harus melakukan pengaturan 

produksi berupa melakukan kegiatan penggemukan untuk 

memperoleh nilai tambah dalam jangka waktu paling 

cepat 4 (empat) bulan sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 36B UU No.41 Tahun 2014.  -----------------------------      

22.5. Kesimpulan dan Penutup ----------------------------------------------  

Dalam seluruh proses persidangan baik Pemeriksaan 

Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan oleh Majelis Komisi Perkara No.: 

0/KPPU-I/2015, dan berdasarkan uraian-uraian dan 

penjelasan-penjelasan diatas maka Terlapor IV menyampaikan 

hal-hal sebagai berikut: ------------------------------------------------  
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1. Bahwa, seluruh proses pemeriksaan mulai dari 

Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor IV dan 

Para Terlapor lainnya sangat kooperatif dan tidak pernah 

sekalipun menghalangi seluruh proses pemeriksaan.  ------  

2. Penerapan pasar bersangkutan (relevant market) dalam 

perkara ini tidak tepat dan tidak konsisten sehingga tidak 

sesuai dengan prinsip ‘due process of law’  dengan alasan-

alasan sebagai berikut:  ------------------------------------------  

(i) Wilayah-wilayah yang diperiksa dalam perkara aquo 

hanya wilayah Jabodetabek sedangkan pangsa pasar 

Sapi impor meliputi Jawa Barat, Lampung, Sumatera 

Barat dan Medan  --------------------------------------------  

(ii) Terlapor IV memasarkan produknya berupa Sapi 

Impor yang sudah digemukkan tidak ke Jabodetabek 

saja. Bahkan mayoritas Terlapor IV memasarkan 

produknya ke wilayah Jawa Barat dan sekitarnya dan 

hanya sekitar +15%.  ----------------------------------------  

3. Bahwa, dari seluruh proses pemeriksaan mulai dari 

Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, terungkap Terlapor 

IV tidak telah terbukti melakukan perbuatan seperti yang 

dituduhkan dalam LDP, karena Terlapor IV pada bulan 

Juli – Agustus 2015 yang menjadi puncak kekisruhan 

sehingga perkara –a quo- ini terjadi, Terlapor IV tetap 

berjualan dan memasok sapi sesuai dengan permintaan 

pembeli bahkan menjual di bawah harga rata-rata pasar 

seperti yang tersebut dalam LDP.Hal ini telah 

disampaikan oleh Terlapor IV dalam Keterangannya di 

persidangan tanggal 10 Februari 2016 pada Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi (vide BAP Terlapor 

IV B-27).  ------------------------------------------------------------  

4. Bahwa, dalam Keterangan di persidangan tanggal 10 

Februari 2016 pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

Majelis Komisi, terungkap ketika pasokan sapi lokal 

berkurang dan kuota diturunkan/dikurangi yang 
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dilakukan oleh Terlapor IV adalah melakukan efisiensi 

internal dan tidak melakukan perbuatan yang dapat 

dianggap dan diduga melanggar ketentuan Pasal 11 dan 

Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999 (vide BAP Terlapor IV B-

27).  ------------------------------------------------------------------  

5. Bahwa, pembentukan harga di Terlapor IV ditentukan 

secara independen dan berdasarkan perhitungan dan 

kebijakan internal Terlapor IV dan bukan berdasarkan 

kesepakatan di antara para pelaku usaha seperti telah 

disampaikan dalam persidangan (vide Terlapor IV B-27 

tanggal 10 Februari 2016). ---------------------------------------  

6. Bahwa, terkait dengan kegiatan di asosiasi (APFINDO), 

Terlapor IV telah menyatakan dalam persidangan perkara 

aqou Terlapor IV tidak pernah ada pembicaraan mengenai 

harga dan pasokan di APFINDO, hanya kumpul-kumpul 

dan ramah tamah, keterangan Terlapor IV ini 

menunjukan kalau di APFINDO memang bukan wadah 

untuk mengatur harga maupun pasokan. --------------------  

7. Bahwa, saat terjadi pemogokan Terlapor IV tidak tahu 

hanya tahu dari media massa dan tetap berjualan saat 

terjadi pemogokan tersebut dan telah disampaikan dalam 

BAP Terlapor IV B-27. --------------------------------------------  

8. Bahwa, dalam menjalankan usahanya Terlapor IV 

tergantung kepada kuota yang ditentukan oleh 

Pemerintah dan hal ini sejalan dengan keterangan ahli 

persaingan usaha Sdr. DR Kurnia Toha SH., LLM bahwa 

industri ini merupakan regulated industry yang tidak 

memungkinkan terbentuknya kartel karena akan selalu 

ada campur tangan Pemerintah melalui kebijakan dan 

pembatasan-pembatasan. ---------------------------------------  

9. Bahwa, terungkap dalam persidangan aqou Terlapor IV 

usaha ini sangat ketat karena pembeli dengan sangat 

mudahnya berpindah ke penjual/feedlot lain apabila 

harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan kualitas sapi, 

hal ini menunjukan kalau dalam usaha ini terjadi 
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persaingan usaha yang ketat dan tidak seperti yang 

dituduhkan dalam LDP oleh Tim Investigator dan KPPU. --  

 

23. Menimbang bahwa Terlapor V (PT Andini Agro Loka), Terlapor XXII (PT 

Kariyana Gita Utama), Terlapor XXX dan Terlapor XXXI (CV Mitra Agro 

Sangkuriang menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada 

pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T5.7, T22.8, 

T30.8 dan T31.7): ------------------------------------------------------------------   

I. PASAR BERSANGKUTAN  ------------------------------------------------  

1.1 Penentuan Pasar Bersangkutan Tidak Menggunakan 

Metode Yang Valid  ------------------------------------------------  

1. Bahwa Penasehat Hukum berpendapat terjadi 

kesalahan yang sangat fatal atas penentuan pasar 

bersangkutan dalam perkara a quo. ---------------------  

2. Bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh tidak 

validnya metode penentuan pasar bersangkutan 

yang digunakan oleh Tim Investigator. ------------------  

3. Bahwa dalam bidang hukum persaingan usaha, 

penentuan pasar bersangkutan adalah hal yang 

penting untuk dilakukan sebagaimana yang 

dijabarkan dalam poin 4.3 Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2009 

Tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 

Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Perkom No. 3 Tahun 2009): ------------------------------  

“Penentuan pasar bersangkutan menjadi hal paling 

mendasar dalam upaya pembuktian beberapa pelanggaran 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.”.  ---------------------  

4. Bahwa Perkom No. 3 Tahun 2009 lebih lanjut 

menyatakan penentuan pasar bersangkutan 

(khususnya pasar produk) dapat dilakukan dengan 

menggunakan analisis preferensi konsumen, 

sebagaimana yang dijabarkan dalam poin 4.3 

Perkom tersebut: --------------------------------------------  
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“…pendekatan terhadap elastisitas permintaan dan 
penawaran dapat dilakukan melalui analisis preferensi 
konsumen, dengan menggunakan tiga parameter utama 
sebagai alat pendekatan (proxy) yaitu harga, karakter, 
dan kegunaan (fungsi) produk. Penggunaan tiga 
parameter tersebut dapat memberikan informasi yang 
valid dan komprehensif mengenai sifat substitusi suatu 
produk dengan produk lain…” 

 

5. Bahwa berdasarkan poin 4.3.1.1. hal. 14-15 Perkom 

No. 3 Tahun 2009, analisis terhadap parameter 

harga mempertimbangkan peningkatan harga dari 

tingkat harga pasar yang wajar atau kompetitif. ------  

6. Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan penjabaran 

dalam laporan OECD Policy Roundtable on Market 

Definition pada tahun 2012, yang menyatakan 

analisis atas harga harus didasarkan pada tingkat 

harga yang kompetitif, dan bukan tingkat harga yang 

telah tercemar oleh tindakan-tindakan anti 

persaingan. --------------------------------------------------  

7. Bahwa pada faktanya, pada perkara ini Tim 

Investigator tidak pernah menjabarkan harga 

kompetitif yang menjadi acuan dalam penentuan 

pasar produk dari sapi impor. Hal ini dapat dilihat 

dari ketiadaan perhitungan analisis pasar produk 

yang mencantumkan harga kompetitif acuan, baik di 

dalam LDP dan lampiran-lampirannya, maupun 

pada saat pemeriksaan perkara. -------------------------  

8. Bahwa kesalahan dalam penggunaan metode 

penentuan pasar bersangkutan dalam perkara a quo, 

juga meliputi metode yang tidak menggunakan 

survey dalam menganalisis preferensi konsumen. Hal 

ini dapat dilihat dari ketiadaan data hasil survey 

terhadap konsumen pada lampiran-lampiran LDP, 

bahkan Tim Investigator saat pemeriksaan Ahli 

Hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia Kurnia Toha, S.H., LL.M., 

Ph.D. pada tanggal 2 Maret 2016 menyatakan 
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analisis pasar bersangkutan dapat dilakukan dengan 

metode kualitatif. -------------------------------------------  

9. Bahwa berdasarkan preseden dari KPPU sendiri, 

pada perkara No. 7/KPPU-L/2007, digunakan survey 

konsumen untuk menganalisa kemungkinan adanya 

sifat saling substitusi jasa layanan telekomunikasi 

seluler dengan jasa layanan FWA dan PSTN. Hal 

tersebut bahkan dijabarkan dalam poin 4.3.3.1 

Perkom No. 3 Tahun 2009. --------------------------------  

10. Bahwa Penasehat Hukum berpendapat menjadi 

suatu keanehan tersendiri dimana Tim Investigator 

mencoba untuk menganalisis preferensi konsumen, 

sebagaimana yang ditentukan dalam Perkom No. 3 

Tahun 2009 (yang menjadi pedoman utama dari 

KPPU untuk menentukan pasar bersangkutan), 

tanpa didasari oleh data-data yang valid dari para 

konsumen itu sendiri. --------------------------------------  

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas sudah 

sangat jelas tim investigatior telah menentukan 

pasar bersangkutan tanpa menggunakan metode 

yang tepat dan sesuai dengan pedoman dari KPPU 

sendiri (Perkom No. 3 Tahun 2009). Hal ini berujung 

pada kesalahan yang sangat fatal atas hasil 

penentuan pasar bersangkutan dari perkara a quo. --  

12. Bahwa kesalahan penentuan pasar bersangkutan 

merupakan suatu hal yang fatal dalam suatu 

perkara hukum  persaingan usaha. Salah satu 

contoh kesalahan penentuan pasar bersangkutan 

yang dikenal luas adalah dalam perkara United 

States v. E. l. Du Pont De Nemours & Co (1956), 

dimana  District Court salah dalam menggunakan 

tingkat harga yang dijadikan acuan untuk 

menentukan pasar produk dari cellophane 

(pembungkus plastik). Dikarenakan pengadilan  

salah  mengartikan tingkat  harga yang sudah 

tercemar oleh  tindakan anti persaingan  dari Du  
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Pont  sebagai  harga pasar yang wajar atau 

kompetitif. Akhirnya pasar bersangkutan dalam  

perkara tersebut menjadi terlalu luas.Putusan yang  

dihasilkan akhirnya mendapatkan kritik yang sangat 

tajam dari berbagai pihak, dan hingga hari ini kritik 

tersebut dikenal luas  sebagai “The Cellophane 

Fallacy”. ------------------------------------------------------  

13. Bahwa Tim Investigator pada perkara ini telah 

melakukan  kesalahan yang lebih fatal dibandingkan 

dengan District Court pada perkara Du Pont, yang 

mengacu pada tingkat  harga yang salah dalam 

menentukan pasar produk.  Sebagaimana yang telah 

dijabarkan pada poin-poin  sebelumnya, Tim 

Investigator bahkan mencoba untuk mendefinisikan 

pasar  produk  tanpa  menentukan terlebih dahulu 

tingkat harga yang  harus dijadikan acuan  (harga 

pasar wajar atau kompetitif). -----------------------------  

14. Bahwa Penasehat Hukum berpendapat Majelis 

Komisi sudah  seharusnya menyatakan bahwa telah 

terjadi kesalahan dalam penentuan pasar 

bersangkutan atas perkara a quo oleh Tim  

Investigator. Hal ini demi menjaga agar KPPU tidak 

mengeluarkan putusan yang justru mencederai 

kredibilitas dari KPPU sendiri sebagai otoritas 

penegakan hukum persaingan usaha. ------------------  

1.2 Kesalahan Dalam Menentukan Pasar Produk 

1. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan -----------  

“Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan 
dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu 
oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang 
sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan 
atau jasa tersebut”.  ----------------------------------------  

 

2. Bahwa pada poin 4.3.1. Perkom No. 3 Tahun 2009, 

dinyatakan bahwa dalam menentukan pasar produk 
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digunakan parameter indikator harga serta faktor 

karakter dan kegunaan produk. -------------------------  

3. Bahwa berdasarkan penjabaran pada poin 4.3.1.2. 

Perkom No. 3 Tahun 2009, faktor dan kegunaan 

produk merujuk pada persepsi konsumen atas 

produk yang dianalisis dengan close substitute-nya. 

Sebagaimana yang dinyatakan dalam poin tersebut: -   

“Sepanjang konsumen menentukan bahwa produk 
terkait memiliki karakter dan fungsi yang sama, maka 
produk-produk tersebut dapat dikatakan sebagai 
substitusi satu sama lain terlepas dari spesifikasi 
teknis, merk atau kemasan tertentu yang melekat di 
produk-produk tersebut.”.  ---------------------------------  

 

4. Bahwa pada poin 6 bagian “Analisa Hukum” dari 

Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) perkara a quo 

dinyatakan:  -------------------------------------------------  

“Bahwa produk yang sejenis dengan sapi impor 
adalah sapi lokal dan kerbau. Namun demikian, 
konsumen sapi impor tidak memilih untuk mengganti 
produk lain seperti kerbau dan sapi lokal pada saat 
harga produk sapi impor meningkat. Reaksi konsumen 
atas peningkatan harga sapi impor adalah dengan 
berhenti berdagang sebagaimana terjadi pada awal 
tahun 2013 dan awal Agustus 2015;”.  ------------------  

 

Lebih lanjut pada poin 7 dinyatakan: -------------------  

“Bahwa dengan demikian, produk sapi impor yang 
menjadi obyek penyelidikan tidak memiliki tingkat 
substitusi yang dekat dengan produk sapi lokal dan 
kerbau;”. ------------------------------------------------------  

 

5. Bahwa atas kesimpulan pada poin 6 dan 7 dari 

bagian “Analisa Hukum” LDP, Penasehat Hukum 

berpendapat bahwa Tim Investigator telah keliru 

dalam menentukan pasar produk dari perkara a quo.  

6. Bahwa Ahli Persapian Rochadi Tawaf saat 

pemeriksaan pada tanggal 19 Januari 2016, 

menyatakan secara tegas sapi impor merupakan 

substitusi dari sapi lokal. Lebih lanjut Ahli 

menyatakan barang dapat dikatakan substitusi jika 

barang A mengalami kenaikan, maka barang B akan 
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naik pula permintaannya, yang mana hal ini terjadi 

dalam hal sapi impor dan sapi lokal. --------------------  

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. 

Muhammad Nur M.D. selaku Kepala RPH Petir saat 

pemeriksaan pada tanggal 25 November 2015, 

didapatkan fakta bahwa pada saat terjadi 

pembatasan kuota sapi impor di tahun 2012, 

terdapat supply sapi lokal untuk mengimbangi 

kebutuhan akan produk sapi. Atas supply sapi lokal 

tersebut tidak ada keluhan dari konsumen. -----------  

8. Bahwa pada saat harga sapi impor mengalami 

kenaikan di tahun 2013 dan 2015 permintaan atas 

sapi lokal kepada Terlapor XXXI mengalami 

peningkatan (vide bukti T31-2). --------------------------  

9. Bahwa pada dasarnya analisis penentuan pasar 

produk sangat menekankan pada preferensi 

konsumen atas produk yang dianalisis dengan 

substitusi-substitusinya. Dalam analisis indikator 

harga saja, Perkom No. 3 Tahun 2009 tetap 

menekankan pada reaksi konsumen atas kenaikan 

harga dari produk yang dianalisis. Sebagaimana 

yang dijelaskan pada poin 4.3.1.1. Perkom No. 3 

Tahun 2009: “Produk-produk yang dianalisis tidak 

harus memiliki kesamaan harga, karena variasi harga 

dari produk-produk yang dianalisis sangat mungkin 

terjadi. Inti analisis terhadap parameter harga bukan 

pada besaran nominal, tetapi pada reaksi konsumen 

terhadap perubahan harga yang terjadi pada produk 

yang dimaksud.” Sebagaimana yang telah dijelaskan 

pada poin-poin sebelumnya, sudah sangat jelas 

bahwa pada saat harga sapi impor mengalami 

kenaikan, terjadi peningkatan permintaan atas 

produk sapi lokal.-------------------------------------------  

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan pada 

poin 1.2.6–1.2.8, sudah sangat jelas bahwa sapi lokal 

dan sapi impor mempunyai sifat saling substitusi. ---  
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11. Bahwa argumentasi Tim Investigator yang 

menyatakan saat harga sapi impor naik dan RPH 

tidak beralih kepada sapi lokal, menunjukkan bahwa  

sapi lokal dan sapi impor tidak memiliki sifat saling 

substitusi adalah sangat keliru. Sebagaimana yang 

telah dijelaskan di atas pada saat harga sapi impor 

naik terjadi peningkatan atas permintaan sapi lokal. 

Lagipula pemogokan oleh RPH bukan dikarenakan 

keengganan untuk beralih ke sapi lokal, melainkan 

sebagai bentuk protes kepada Pemerintah yang 

menurunkan quota sapi impor dan menyebabkan 

kepanikan pasar (akan dijabarkan lebih lanjut pada 

poin 2.4 Kesimpulan ini), dan juga kebanyakan  RPH 

dan jagal yang  ikut melakukan pemogokan 

sebenarnya terpaksa untuk ikut mogok, karena 

pemogokan tersebut dikoordinasikan dan mereka 

takut dengan  tekanan dan sanksi dari pihak-pihak 

tertentu. ------------------------------------------------------  

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, sudah 

sangat jelas bahwa tim investigator telah keliru 

dalam menentukan pasar produk dari perkara a quo, 

karena tidak memasukan produk sapi lokal 

kedalamnya. -------------------------------------------------  

1.3 Kesalahan Dalam Menentukan  Pasar Geografis -------------  

1. Bahwa atas uraian pada poin 10-13 “Analisa 

Hukum” dari LDP, Penasehat Hukum berpendapat 

bahwa Tim Investigator telah keliru dalam 

menentukan pasar geografis dari perkara a quo. ------  

2. Bahwa penentuan pasar geografis didasarkan pada 

wilayah dimana konsumen dapat memperoleh 

pasokan barang. Sebagaimana yang dijabarkan pada 

poin 4.2.2. Perkom No. 3 Tahun 2009  ------------------  

“…jika pelaku usaha menjual produk dalam satu 
wilayah tertentu dan konsumen tidak memiliki akses 
terhadap produk dari luar wilayah tersebut, maka 
juga dapat disimpulkan bahwa pasar geografis 
produk tersebut adalah wilayah tersebut.”. ------------  
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3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, apabila 

menggunakan metode interpretasi argumentum a 

contrario, dapat disimpulkan bahwa pasar geografis 

mencakup seluruh wilayah-wilayah yang dapat 

memberikan pasokan produk kepada konsumen. ----  

4. Bahwa fakta persidangan dan bukti T5-1 berupa 

Faktur Penjualan PT. Andini Agro Loka, 

menunjukkan pasokan sapi ke JABODETABEK tidak 

hanya berasal dari wilayah-wilayah sebagaimana 

yang dijabarkan dalam poin 10-13 bagian “Analisa 

Hukum” dari LDP. ------------------------------------------  

5. Bahwa fakta-fakta persidangan serta bukti T5-5 

berupa Surat Pemogokan Asosiasi Pengusaha 

Pemotongan Hewan Indonesia, menunjukkan pada 

saat harga produk sapi impor mengalami kenaikan, 

pemogokan oleh RPH juga terjadi di wilayah selain 

JABODETABEK, seperti Lampung dan Bandung------  

6. Bahwa fakta persidangan dan bukti T30-1 dan T30-2 

(Data dan Faktur Pembelian serta Penjualan Sapi 

Impor dan Sapi Lokal CV Mitra Agro Sangkuriang) 

menunjukkan pasokan sapi ke Jabodetabek tidak 

hanya berasal dari wilayah-wilayah sebagaimana 

yang dijabarkan dalam poin 10-13 bagian “Analisa 

Hukum” dari LDP. ------------------------------------------  

7. Bahwa berdasarkan bukti T31-1 Data Penjualan Sapi 

Impor Terlapor 31 dan fakta persidangan 

menunjukkan pasokan sapi ke JABODETABEK tidak 

hanya berasal dari wilayah-wilayah sebagaimana 

yang dijabarkan dalam poin 10-13 bagian “Analisa 

Hukum” dari LDP. ------------------------------------------  

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, sudah 

sangat jelas bahwa tim investigator telah keliru 

dalam menentukan pasar geografis dari perkara a 

quo. ------------------------------------------------------------  

II. PASAL 11 UNDANG-UNDANG NO.  5 TAHUN 1999 ------------------  

2.1 Investigator Tebang Pilih Dalam Menentukan Terlapor -----  
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1. Bahwa Investigator tidak  mengikutsertakan                    

PT. Berdikari  (Persero) ke dalam perkara ini. ---------  

2. Bahwa pada faktanya, PT. Berdikari (Persero) 

mendapatkan rekomendasi impor sebesar 50.000 

ekor sapi pada triwulan III tahun 2015 (Kompas, 

Senin 10 Agustus 2015). ----------------------------------  

3. Bahwa pada kuartal 3 tahun 2015, terjadi 

pemangkasan kuota impor yang diterima para 

feedloter dari 250.000 menjadi 50.000 ekor sapi. -----  

4. Bahwa jumlah rekomendasi impor yang diperoleh  

PT. Berdikari (Persero) setara dengan jumlah kuota 

impor yang diperoleh seluruh feedloterpada triwulan 

III tahun 2015. ----------------------------------------------  

5. Bahwa dengan demikian, terlihat jelas PT. Berdikari 

memiliki (Persero) penguasaan pasar terbesar 

diantara para feedloter. ------------------------------------  

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, 

pemasaran PT. Berdikari (Persero) juga meliputi 

daerah Jabodetabek. ---------------------------------------  

7. Bahwa dengan tidak dimasukkannya PT Berdikari 

(Persero) yang merupakan penguasa pasar terbesar 

dan memiliki pemasaran di Jabodetabek, 

perhitungan presentase penguasaan pasar Para 

Terlapor  menjadi kabur yang berdampak pada 

penentuan pasar bersangkutan yang dilakukan 

Investigator  menjadi bias. --------------------------------  

2.2 Investigator Gagal Paham  Menerapkan Pembuktian Kartel 

Yang Diatur Dalam  Hukum  Positif di Indonesia ------------  

1. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran 

(LDP) dan selama proses persidangan, konstruksi 

yang dibangun investigator dalam membuktikan 

unsur  Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 

1999  menggunakan dalil kenaikan harga yang 

disepakatioleh feedloter pada awal tahun 2013 dan 

Agustus 2015 bertujuan untuk menahan pasokan 

yang menyebabkan harga tetap tinggi. ------------------  
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2. Bahwa konstruksi pembuktian unsur kartel yang 

dilakukan Investigator dapat digambarkan sebagai 

berikut: -------------------------------------------------------  

 

 

 

 

3. Bahwa konstruksi pembuktian unsur  kartel oleh 

Investigator tersebut, tergambar pada dalil-dalil 

dalam LDP Investigator sebagai berikut:  ---------------  

“Bahwa sejak 2012, feedloter melakukan 
pembatasan penjualan ke RPH dan orang-perorangan 
dengan alasan untuk menjaga keberlangsungan 
pasokan sapi“ (Poin 43 Bab Fakta LDP). ---------------  

 

“Bahwa  pada awal tahun 2013 dan awal agustus 

2015, RPH dan atau orang perorangan yang 

memasok daging sapi ke wilayah JABODETABEK 

kesulitan menjual daging sapi karena harganya 

mahal sehingga pelanggan tidak bersedia untuk 

membeli. Hal ini disebabkan  karena harga sapi dari 

feedloter mahal.  Akibatnya memicu aksi RPH dan 

pedagang daging melakukan aksi mogok daging” 

(Poin 44 Fakta LDP). ---------------------------------------  

 

“Bahwa feedloter mengurangi pasokan sapi  ke RPH  

dengan  alasan untuk mengatur agar pasokan tetap 

terjaga pasokan ke pasar sehingga menggakibatkan 

harga naik.  Cara seperti  diduga untuk membuat 

harga keseimbangan baru sehingga menaikan 

keuntungan”(Poin 33 Analisa Hukum LDP).------------  

“Bahwa pengaturan pasokan selalu dilakukan oleh 

para pelaku usaha feedloter pada momentum 

Harga Naik 

Tidak Ada 
Kemampuan 

Membeli 

Distribusi 
Tertahan 

Harga Tetap 
Tinggi 
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Pemerintah berencana melakukan pembatasan import 

seperti yang terjadi pada tahun 2013 dan 2015 dan 

dengan pengaturan ini menciptakan kondisi pasar 

kekurangan pasokan sehingga harga menjadi tinggi” 

(Poin 34 Analisa Hukum LDP). 

 

3. Bahwa konstruksi pembuktian kartel yang 

dituduhkan oleh Investigator tidak sesuai dengan 

penerapan yang terdapat pada pasal 11 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999. ---------------------------  

4. Bahwa pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 berbunyi sebagai berikut: --------------------------  

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan 

pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk 

mempengaruhi harga dengan mengatur produksidan 

atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang 

dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

dan atau persaingan usaha tidak sehat.”. --------------  

 

5. Bahwa dalam membuktikan pasal 11 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, harga merupakan 

suatu bentuk pengaruh yang  timbul dari adanya 

tindakan pengaturan produksi dan atau  pemasaran. 

Bukan sebaliknya produksi dan atau pemasaran 

yang menjadi pengaruh dari pengaturan harga. -------  

6. Bahwa dalil poin 2.2.6 dipertegas dengan Peraturan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 

2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 

Tentang Kartel, yang menjelaskan bahwa para 

anggota kartel bersepakat melakukan pengaturan 

produksi dan atau pemasaran suatu barang dan 

atau jasa dengan tujuan untuk mempengaruhi 

harga. ---------------------------------------------------------  

7. Bahwa berdasarkan peraturan komisi tersebut, 

dalam membuktikan unsur Pasal 11 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat 

dikonstruksikan sebagai berikut: ------------------------  
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8. Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha Kurnia Toha, 

S.H., LL.M., Ph.D menerangkan terdapat perbedaan 

antara konsep kartel di luar negeri dengan di 

Indonesia. Menurut pendapat ahli konsep kartel di 

luar negeri bisa terjadi dengan skema Price Fixing 

(Kesepakatan Harga), akan tetapi di Indonesia 

apabila kita melihat secara hukum positif terdapat 

pemisahan antara kesepakatan harga dengan kartel 

yaitu pasal 5 dan pasal 11  Undang Undang No 5 

Tahun 1999. -------------------------------------------------  

9. Bahwa menurut pendapat ahli, pasal 11 Undang-

Undang Nomor 5  Tahun 1999 tidak tepat 

dituduhkan pada konstruksi terjadinya pengaturan 

pasokan yang dilakukan dengan mengatur harga, 

akan tetapi seharusnya dipahami sebaliknya bahwa 

anggota kartel bersepakat melakukan pengaturan 

produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan 

atau jasa dengan tujuan untuk mempengaruhi 

harga. ---------------------------------------------------------  

10. Bahwa negara lain yang dimaksud oleh Ahli Hukum 

Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D contohnya 

adalah Amerika Serikat, yang mengartikan Hard core 

Cartel dalam pandangan keilmuan (communis opinio 

doctorum). Hukum persaingan meliputi perbuatan 

bilateral untuk mengendalikan pasar seperti boikot, 

penetapan harga, alokasi pasar dan bid rigging, yang 

dilarang dalam hukum persaingan usaha di Amerika 

Serikat (Amerika) melalui  pasal 1 Sherman Act 1890 

dan di Uni Eropa sebagaimana diatur dalam artikel 

81 EU Treaty. ------------------------------------------------  

Kartel 
Mengatur 
Produksi 

Mempengaruhi Harga 
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11. Bahwa perluasan definisi kartel dengan penetapan 

harga tersebut tidak dapat diterapkan di Indonesia, 

mengingat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 

sudah mengatur larangan kesepakatan harga  dan 

kesepakatan produksi secara terpisah melalui Pasal 

5 mengenai penetapan harga dan Pasal 11 mengenai 

kartel. ---------------------------------------------------------  

12. Hard core cartel sebagai bentuk tindakan bilateral 

berupa perjanjian atau konspirasi antara pelaku 

usaha atau pihak lain untuk mengendalikan 

perdagangan merupakan perilaku pertama yang 

dilarang dalam hukum persaingan usaha di Amerika 

Serikat (Amerika) melalui  pasal 1 Sherman Act 1890 

dan di Uni Eropa sebagaimana diatur dalam artikel 

81 EU Treaty. ------------------------------------------------  

13. Bahwa perluasan definisi kartel tersebut tidak dapat 

diterapkan di Indonesia, mengingat Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 1999 sudah mengatur larangan 

kesepakatan harga  dan kesepakatan produksi 

secara terpisah melalui Pasal 5 mengenai penetapan 

harga dan Pasal 11 mengenai kartel. --------------------  

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut, bentuk pengaturan 

produksi yang didalilkan Tim Investigator diawali 

dengan perjanjian mengenai kesepakatan harga, 

menunjukkan Investigator gagal paham dalam 

membuktikan unsur Pasal 11 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 pada perkara ini. -----------------  

2.3 Unsur Perjanjian Pada Pasal 11 Undang-undang No. 5 

Tahun 1999 Tidak Terbukti --------------------------------------    

1. Bahwa Investigator menuduhkan perjanjian yang 

terjadi dalam LDP maupun pada proses  persidangan 

terjadi pada rapat Asosiasi Produsen Daging 

&Feedloter Indonesia (APFINDO) yang membahas 

mengenai harga dan kesepakatan menurunkan 

harga mengikuti referensi Pemerintah.------------------  
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2. Bahwa dalil Investigator yang kami  jelaskan pada 

poin di atas, terlihat dari penjabaran unsur 

perjanjian pada poin sebagai berikut: -------------------  

“Bahwa para Terlapor selalu membicarakan harga 

melalui wadah Asosiasi Produsen Daging & Feedlot 

Indonesia (APFINDO) (LDP Poin 47 Halaman 12 Bab 

Fakta-Fakta)”. ---------------------------------------------  

 

“Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015, Para 

Terlapor yang tergabung dalam APFINDO 

menyepakati keinginan Pemerintah untuk 

menurunkan harga jual sapi (LDP Poin 91 Halaman 

25 Bab Fakta-Fakta)”.  -----------------------------------  

 

“Bahwa perilaku Para Terlapor yang dilakukan 

secara bersama-sama melalui asosiasi dalam 

pembahasan yang antara lain menyangkut masalah 

harga (LDP Poin 39 Halaman 32 Bab Perilaku 

Pasar)”. -----------------------------------------------------  

 

“Bahwa perilaku harga yang berlebihan (excessive) 

oleh Para Terlapor diduga semenjak tahun 2012 dan 

dilakukan secara bersama-sama dan terus terjadi 

hingga Agustus 2015 (LDP Poin 40 Halaman 32 Bab 

Perilaku Pasar)”. -------------------------------------------  

 

“Bahwa melalui pertemuan-pertemuan di asosiasi, 

Para Terlapor melakukan pembicaraan terkait 

dengan harga jual sapi (LDP Poin 3 Halaman 33 Bab 

Dugaan Pelanggaran)”. -----------------------------------  

 

“Bahwa pembicaraan mengenai harga melalui 

asosiasi, perilaku harga di pasar yang cenderung 

sama, serta adanya kesamaan perilaku mengatur 

pasokan sapi untuk menjaga keberlangsungan 

pasokan merupakan bentuk tindakan saling 

penyesuaian pemasaran sehingga mempengaruhi 

harga yang telah dibahas melalui asosiasi (LDP Poin 

3 Halaman 33 Bab Dugaan Pelanggaran)”. -----------  

 

“Bahwa tindakan saling menyesuaikan pasokan 

sapi dan pembahasan harga melalui asosiasi 

merupakan perilaku yang saling mengikatkan diri 

satu sama lain yang merupakan bentuk perjanjian 

(LDP Poin 3 Halaman 33 Bab Dugaan Pelanggaran)”.  
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3. Bahwa dalil perjanjian yang dituduhkan Investigator 

memperkuat argumen Tim Kuasa Hukum yang 

menyatakan Investigator menuduhkan Pasal 11 

dengan konstruksi adanya kesepakatan harga yang 

terjadi terlebih dahulu. ------------------------------------  

4. Bahwa seperti yang telah kami jelaskan pada poin 

2.3.3 kesimpulan kami, kartel dengan kesepakatan 

penetapan harga tidak dapat diterapkan di 

Indonesia, mengingat Undang-Undang Nomor 5 

tahun 1999 sudah mengatur larangan kesepakatan 

harga  dan kesepakatan produksi secara terpisah. ---  

5. Bahwa dengan demikian, tidak tepat apabila 

Investigator mendalilkan adanya kesepakatan harga, 

untuk membuktikan unsur pasal 11 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999. -------------------------------  

6. Bahwa selain tidak tepat dalam menerapkan unsur 

pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, 

Investigator juga tidak menentukan dan menjelaskan 

apa jenis objek perjanjian yang dimaksud, ataupun 

berapa jumlah dan satuan objek tersebut. -------------  

7. Bahwa Investigator tidak jelas dalam menentukan 

jenis kesepakatan harga seperti apa yang 

dituduhkan kepada Para Terlapor. Dalam 

tuduhannya, Investigator menekankan bahwa telah 

terjadi kesepakatan harga di antara Para Terlapor, 

tetapi berdasarkan fakta-fakta yang muncul di 

persidangan, tidak ada yang menunjukkan hal 

tersebut. ------------------------------------------------------  

8. Bahwa terbukti dalam persidangan, terdapat 

berbagai jenis sapi sebagai berikut: Sapi Impor Bull, 

Sapi Impor Steer, Sapi Impor Heifer,Sapi Lokal, dan 

beragam jenis lainnya. -------------------------------------  

9. Bahwa Investigator sama sekali tidak 

mengklasifikasikan objek dari kesepakatan harga 

yang didalilkan, sehingga menimbulkan kaburnya 

harga yang  dimaksud, dan menjadi tidak jelas harga 
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sapi jenis apa yang disepakati (Vide Bukti T30-1 dan 

T30-2).  -------------------------------------------------------  

Rata-Rata HPP Setelah Penyusutan 2015 

Sapi Heifer Sapi Steer 

Rp 37.096 Rp 39.402 
 

10. Bahwa berdasarkan tabel di atas, terdapat 

perbedaan HPP antara jenis sapi heifer dengan jenis 

sapi steer. Dengan demikian tidak mungkin 

terjadinya kesepakatan harga sapi dengan jenis dan 

HPP yang berbeda. ------------------------------------------  

11. Bahwa berdasarkan bukti T22-5 mengenai “Data 

Penjualan Sapi PT Kariyana Gita Utama pada Tahun 

2013 sampai 2015” menunjukkan bahwa harga jenis 

sapi yang berbeda memiliki harga yang berbeda. -----  

12. Bahwa berdasarkan poin 2.3.10, sapi yang berbeda 

jenis di atas menunjukan bahwa tidak mungkin 

terjadinya kesepakatan harga sapi dengan jenis dan 

HPP yang berbeda. ------------------------------------------  

13. Bahwa fakta yang muncul dalam persidangan, Para 

Terlapor dalam menentukan harga jualnya dilakukan 

secara independen, dengan pertimbangan dari 

masing-masing perusahaan, sehingga harga jual 

masing-masing perusahaan berbeda dan beragam. 

Bahkan di satu perusahaan pun, harga jual yang 

dipatok beragam, tergantung dari jenis sapi dan 

kualitas sapi itu sendiri. Bahkan pembeli yang sama 

dapat membeli dua jenis  sapi dengan berat yang 

sama akan tetapi harga berbeda. ------------------------  

14. Bahwa yang dimaksud dengan independen dalam 

poin 2.3.11 adalah harga yang sesuai dengan 

keputusan bisnis Perusahaan yang memiliki 

komponen biaya sebagai berikut: ------------------------  

 Harga beli dari Eksportir ------------------------------  

 Kurs dollar ----------------------------------------------  

 Pph 22 impor -------------------------------------------  

 Biaya handling ------------------------------------------  



 

 
-224 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

 Biaya pengurusan pelabuhan ------------------------  

 Biaya penyusutan berat badan sapi ----------------  

 Biaya Transportasi -------------------------------------  

 Biaya pakan ---------------------------------------------  

15. Bahwa dari fakta persidangan yang muncul, telah 

jelas membuktikan bahwa Para Terlapor memiliki 

harga yang berbeda dan independen. Harga jual 

periode Agustus 2015 dengan jenis sapi yang sama 

adalah sebagai berikut: ------------------------------------  

- Terlapor I PT. Andini Karya Makmur menjual 

dengan harga rata-rata Rp 40.000,  ----------------  

- Terlapor V PT. Andini Agro Loka menjual dengan 

harga rata-rata Rp 39.700, ---------------------------  

- Terlapor XXII PT. Kariyana Gita Utama menjual 

dengan harga rata-rata Rp 42.748, -----------------  

- Terlapor XXIX PT. Kadila Lestari Jaya menjual 

dengan harga Rp 40.000, -----------------------------  

- Terlapor XXX CV Mitra Agro Sangkuriang 

menjual dengan harga rata-rata Rp 40.311, -------  

- Terlapor XXXI CV Mitra Agro Sampurna menjual 

dengan harga rata-rata Rp 39.628. -----------------  

16. Bahwa dari penjabaran ini, terlihat bahwa tidak ada 

kesamaan dalam harga jual sapi untuk periode yang 

sama dan jenis yang sama. Dengan demikian, 

kesepakatan harga tersebut tidak ada. -----------------  

17. Bahwa perlu untuk diketahui Terlapor XXXI tidak 

termasuk sebagai anggota APFINDO.--------------------  

18. Bahwa tidak mungkin Terlapor XXXI yang bukan 

anggota APFINDO diduga terlibat dalam perjanjian 

harga. ---------------------------------------------------------  

19. Bahwa dalam persidangan, Investigator 

menghadirkan sebuah daftar hadir rapat APFINDO 

(Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia) 

yang kemudian disebut oleh Investigator sebagai 

sebuah perjanjian kesepakatan harga. ------------------  
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20. Bahwa daftar hadir tersebut tidaklah dapat 

dikatakan sebagai sebuah perjanjian, melihat bahwa 

hal tersebut hanyalah sebuah daftar hadir yang 

ditambahkan tulisan tangan bertuliskan adanya 

kesepakatan, sehingga patut dipertanyakan 

keabsahannya. ----------------------------------------------  

21. Bahwa berdasarkan 19 ayat (1) dan (3) Anggaran 

Rumah Tangga (ART) APFINDO berbunyi: --------------  

“Musyawarah dan rapat-rapat tersebut hanya sah 

jika quorum telah tercapai, yaitu jika dihadiri oleh ½ 

(setengah) tambah 1 (satu) jumlah anggota”.  -----------  

 

“Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara 

dianggap sah, jika pengambilan keputusan 

dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) 

ditambah 1 (satu) jumlah peserta yang berhak 

menggunakan suaranya.”. ---------------------------------  

 

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran 

Dasar/Anggaran Rumah Tangga di atas, daftar hadir 

rapat APFINDO (Asosiasi Produsen Daging dan 

Feedlot Indonesia) tidak dapat dikatakan sebagai 

bukti adanya perjanjian karena tidak menunjukan 

bahwa kesepakatan tersebut diambil ½ (setengah) 

ditambah 1 (satu) jumlah peserta yang berhak 

menggunakan suaranya. ----------------------------------  

23. Bahwa daftar hadir rapat APFINDO yang 

ditunjukkan oleh Investigator dalam persidangan 

hanyalah berupa bukti kehadiran dalam rapat yang 

bersangkutan, lagipula dalam daftar tersebut tidak 

ada unsur perjanjian atau kesepakatan.  ---------------  

24. Bahwa dengan konstruksi fakta-fakta yang telah 

dijabarkan,  tidak mungkin Para Terlapor melakukan 

kesepakatan harga, karena bagaimana bisa dengan 

berbagai ragam jenis sapi, dengan biaya 

pembentukan harga yang berbeda (biaya 

transportasi, biaya pakan, biaya pengurusan 

pelabuhan, dan biaya  handling) tidak mungkin ada 
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kesamaan harga, dan berdasarkan fakta 

persidangan, Investigator menghitung kesamaan dari 

harga rata-rata. ---------------------------------------------  

25. Maka dengan demikian, unsur perjanjian tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan. -------------------  

2.4 Unsur mengatur  Produksi Pada Pasal 11 Undang-undang 

No. 5 Tahun 1999 Tidak Terbukti -------------------------------  

1. Bahwa Investigator menuduhkan bentuk pengaturan 

produksi yang dilakukan oleh para Terlapor dengan 

cara menaikkan harga, sehingga RPH dan orang-

perorangan tidak mampu membelidan memasok 

kepada konsumen akhir, dengan tingginya harga 

yang ditawarkan terlapor, mengakibatkan 

pemogokan produksi yang dilakukan RPH dalam 

mendistribusikan karkas kepada pedagang daging. --  

2. Bahwa dalil poin 2.4.1  didasarkanatas LDP yang 

akan diuraikan sebagai berikut : -------------------------  

“Para Terlapor melakukan pembatasan penjualan sapi 
ke RPH dengan alasan untuk menjaga 
keberlangsungan pasokan sapi sejak tahun 
2012.”(Lihat LDP Point 43 Bab Fakta-Fakta). -----------  
 

“Para Terlapor di agustus 2013 dan agustus 2015 

menjual sapi terlalu mahal, sehingga membuat RPH 

maupun orang-perorangan kesulitan menjual daging 

sapi ke wilayah jabodetabek, dan membuat RPH 

melakukan aksi pemogokan pemotogan sapi.”( Lihat 

LDP Point 44 Bab Fakta-Fakta).  -------------------------  

 

“Para Terlapor dianggap menaikkan harga jual sapi 

dengan momentum ketika Pemerintah mengeluarkan 

kebijakan mengurangi kuota impor, dengan hal 

tersebut terlapor dianggap membentuk suatu keadaan 

pasar kekurangan pasokan sehingga harga menjadi 

tinggi”( Lihat LDP Poin 34 Bab Perilaku Pasar). --------  

 

“Para Terlapor dianggap mengatur produksi sehingga 

membuat tingkat harga  keseimbangan yang baru 

untuk menaikkan keuntungan.” ( Lihat LDP Point 33 

Bab Perilaku Pasar). -----------------------------------------  

 

3. Bahwa Penasehat Hukum membantah mengenai 

kenaikan harga yang tinggi adalah salah satu  cara 
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Terlapor dalam mengatur produksi, karena dengan 

tingkat harga tinggi yang dituduhkan oleh Tim 

Investigator, faktanya Terlapor tetap 

mendistribusikan dan RPH tetap membeli.-------------  

4. Bahwa perlu Majelis Komisi kembali ingat, penjualan 

sapi di Q3 berasal dari stock sapi import yang masuk 

pada Q2, sehingga tidak mungkin terjadi penahanan 

karena kuota impor pada Q2 periode LDP mencukupi 

kebutuhan pada Q3 (vide T22-5 mengenai “Data 

Penjualan Sapi PT Kariyana Gita Utama pada Tahun 

2013 sampai 2015”), (vide bukti T30-1 dan T30-2). ---  

5. Bahwa Terlapor V selalu melakukan penjualan 

kepada RPH dan orang-perorangan yang memasok 

daging sapi ke JABODETABEK (vide-bukti T5-1). -----  

6. Bahwa faktanya, presentase distribusi Terlapor V 

lebih banyak masuk ke pasar di luar Jabodetabek, 

sedangkan di pasar Jabodetabek presentasenya 

sangat kecil (vide-bukti T5-1). ----------------------------  

7. Bahwa Terlapor XXII pada tahun 2013 belum 

melakukan importisasi sapi karena Terlapor XXII 

baru melakukan importisasi pada tahun 2014. -------  

8. Bahwa pada faktanya, presentase distribusi Terlapor 

XXX pada tahun 2012-2015 (dengan asumsi 

kebutuhan sapi di Jabodetabek sebesar 540.000 

ekor per tahun), hanya sebesar 0,04% di 

Jabodetabek dan yang berada di luar Jabodetabek 

99,96%. Jumlah tersebut membuktikan Terlapor 

XXX memiliki presentase penjualan yang sangat kecil 

di Jabodetabek. ---------------------------------------------  

9. Bahwa Terlapor XXXI tetap melakukan penjualan 

kepada RPH dan Orang-perorangan yang memasok 

daging sapi ke JABODETABEK ( vide bukti T31-1). ---  

10. Bahwa selain itu, harga yang terbentuk adalah harga 

yang Independen sesuai dengan keputusan bisnis 

Perusahaan,yang memiliki komponen biaya sebagai 

berikut: -------------------------------------------------------  

 Harga beli dari Eksportir ------------------------------  
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 Kurs dollar ----------------------------------------------  

 Pph 22 impor -------------------------------------------  

 Biaya handling ------------------------------------------  

 Biaya pengurusan pelabuhan ------------------------  

 Biaya penyusutan berat badan sapi ----------------  

 Biaya Transportasi -------------------------------------  

 Biaya pakan ---------------------------------------------  

11. Bahwa berdasarkan keterangan setiap Terlapor, 

kenaikan harga yang terbentuk atas penjualan yang 

tetap terjadi berbanding lurus dengan naiknya Harga 

Pokok Penjualan, hal tersebut telah Penasehat 

Hukum buktikan  dalam bukti T5-1 dan bukti T5-2, 

bukti T30-1 dan T30-2, (vide bukti T31-1). -------------  

12. Bahwa pemogokan RPH yang dituduhkan oleh Tim 

Investigator tidak tepat, karena berdasarkan bukti 

T5-5 dan bukti T31-3, pemogokan terjadi akibat 

ketidakpastian para pembuat kebijakan dalam 

menentukan kuota sapi impor serta ketersediaan 

sapi lokal yang tidak bisa mencukupi kebutuhan 

pasar, terlampir berikut dibawah ini --------------------  
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13. Bahwa tuduhan Tim Investigator yang membahas 

mengenai adanya  pengaturan produksi dengan cara 

menaikkan harga tidak terbukti, karena Terlapor V, 

Terlapor XXII, Terlapor XXX dan Terlapor XXXI 

faktanya tetap mendistribusikan sapi kepada RPH 

dan RPH mogok bukan karena  harga dan tidak 

adanya distribusi, akan tetapi merupakan bentuk 

protes terhadap kebijakan Pemerintah. -----------------  

2.5 Penentuan Harga Yang Dilakukan Terlapor V, Terlapor 

XXII, Terlapor XXX, dan Terlapor XXXI Tidak 

Menggambarkan Adanya Kartel ----------------------------------  

1. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (“LDP”) 

dan proses persidangan Investigator mendalilkan 

bahwa terjadi perilaku pengaturan harga yang 

dilakukan Terlapor V, Terlapor XXII, Terlapor XXX, 

dan Terlapor XXXI dalam menjalankan kesepakatan 

pengaturan harga sebelumnya pada 11 Agustus 

2015. -----------------------------------------------------------  

2. Bahwa poin diatas tergambar dari dalil dalil 

Investigator yang menyatakan: ----------------------------  

“Bahwa para Terlapor selalu membicarakan harga 

melalui wadah Asosiasi Produsen Daging &Feedloter 

Indonesia (APFINDO)” (LDP Poin 47 Halaman 12 Bab 

Fakta-Fakta).  ------------------------------------------------  
 

“Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015, Para Terlapor 

yang tergabung dalam APFINDO menyepakati 

keinginan Pemerintah untuk menurunkan harga jual 

sapi” (LDP Poin 91 Halaman 25 Bab Fakta-Fakta).  --  
 

“Bahwa Perilaku Para Terlapor yang dilakukan secara 

bersama-sama melalui asosiasi dalam pembahasan 

yang antara lain menyangkut masalah harga” (LDP 

Poin 39 Halaman 32 Bab Perilaku Pasar). ---------------  

 

3. Bahwa bukti C-155 yang dihadirkan oleh investigator 

tentang adanya kesepakatan antara APFINDO dalam 

memenuhi himbauan Kementerian  untuk 

menurunkan harga jual sapi tidak sesuai dengan 

fakta yang terjadi.  -------------------------------------------  
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4. Bahwa penasehat hukum membantah adanya 

perilaku menurunkan harga jual sapi sesuai dengan 

referensi  Pemerintah, sebaliknya tren harga tetap 

naik menggikuti HPP setelah susut yang tetap naik. --  

5. Bahwa berdasarkan bukti T5-1 berupa faktur 

penjualan, menunjukkan harga jual tanggal 11 

sampai 14 Agustus 2015 trennya naik mengikuti 

kenaikan HPP, sehingga terbukti terlapor tidak 

melakukan perilaku pengaturan  harga sesuai 

perjanjian pengaturan harga yang didalilkan 

Investigator. ---------------------------------------------------  

6. Bahwa berdasarkan T22-1 mengenai Daftar Harga 

Penjualan Harian Bulan Agustus 2015, terjadi tren 

kenaikan harga yang mana terbukti terlapor tidak 

melakukan perilaku pengaturan  harga  sesuai 

perjanjian pengaturan harga yang didalilkan 

Investigator. ---------------------------------------------------  

7. Bahwa  berdasarkan bukti T30-1 dan T 30-2 (Data 

dan Faktur Pembelian serta Penjualan Sapi Impor 

dan Sapi Lokal CV Mitra Agro Sangkuriang), 

menunjukkan harga jual pada tanggal 11 sampai 14 

agustus 2015 trennya naik mengikuti kenaikan HPP, 

sehingga terbukti terlapor tidak melakukan perilaku 

pengaturan  harga  sesuai perjanjian pengaturan 

harga yang didalilkan Investigator. -----------------------  

8. Bahwa dalil dalam poin 2.5.4. diperkuat dengan data 

sebagai berikut: Bahwa  tanggal 11 Agustus 2015, 

HPP Terlapor XXXI adalah Rp 40.923,- dan  Terlapor 

XXXI menjual dengan harga Rp 41.000,-; ---------------  

9. Bahwa  tanggal 12 Agustus 2015, HPP Terlapor XXXI 

adalah Rp 40.923,-, dan Terlapor XXXI menjual 

dengan harga Rp 39.500 dan Rp 40.000,-; --------------  

10. Bahwa  tanggal 13 Agustus 2015, HPP Terlapor XXXI 

adalah Rp 40.923,- dan Terlapor XXXI menjual 

dengan harga Rp 39.500 dan Rp 40.000,-; --------------  
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11. Bahwa  tanggal 14 Agustus 2015, HPP Terlapor XXXI 

adalah Rp 40.923,-, dan Terlapor XXXI menjual 

dengan harga Rp 39.500 dan Rp 40.000,-dan 

41.500,-; -------------------------------------------------------  

12. Bahwa  berdasarkan poin-poin diatas, terbukti 

terlapor tidak melakukan perilaku pengaturan  harga 

 sesuai perjanjian pengaturan harga yang didalilkan 

Investigator. ---------------------------------------------------  

13. Bahwa dalam persidangan, Ahli Hukum Persaingan 

Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia 

Kurnia Toha S.H., LL.M., Ph.D menjelaskan bahwa 

salah satu unsur kartel dapat berjalan efektif adalah 

pelaku usaha yang bersepakat, disiplin menjalankan 

kesepakatan, adanya sanksi kepada anggota yang 

tidak patuh  dan reward pada anggota yang patuh. ---  

14. Bahwa dengan terbuktinya anggota APFINDO tidak 

menjalankan kesepakatan yang didalilkan 

Investigator, dan juga tidak ada sanksi, maka 

perilaku ataupun perjanjian  pengaturan harga yang 

didalilkan sebagai kartel oleh Investigator tidak 

terjadi. ---------------------------------------------------------  

III. PASAL 19 HURUF C UNDANG-UNDANG NO.  5 TAHUN 1999 -----  

3.1 Terlapor V, Terlapor XXII, Terlapor XXX, dan Terlapor 

XXXI Tidak mungkin melakukan Pembatasan Peredaran 

dan atau Penjualan Secara Sendiri Sendiri  ------------------  

1. Bahwa dalam hal ini Penasehat Hukum melihat 

Investigator menuduhkan Terlapor V, Terlapor XXII, 

Terlapor XXX, dan Terlapor XXXI melakukan 

pembatasan peredaran dan atau penjualan secara 

sendiri sendiri, adapun dalil tersebut dijelaskan pada 

LDP sebagai berikut: ---------------------------------------  

 

“Para terlapor sejak tahun 2012 sampai dengan 

Agustus 2015 secara sendiri-sendiri dan atau 

bersama-sama melakukan tindakan mengatur 

pasokan sapi dengan cara membatasi penjualan sapi 

ke RPH dengan alasan untuk menjaga 
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keberlangsungan persediaan” (angka 4 poin ke-1 Bab 

Dugaan Pelanggaran LDP). 

 

2. Bahwa tuduhan tersebut menurut Penasehat Hukum 

tidak tepat ditujukan kepada Terlapor V, Terlapor 

XXII, Terlapor XXX, dan Terlapor XXXI karena Pasal 

19 huruf c ditujukan pada pelaku usaha yang 

memiliki kemampuan menguasai pasar. ---------------  

3. Bahwa dalil tersebut dipertegas oleh Ahli Hukum 

Persaingan Usaha yang dihadirkan oleh Investigator 

sendiri dan doktrin Hukum Persaingan Usaha yang 

berkembang. -------------------------------------------------  

4. Bahwa Terlapor V pada periode 2012-2015 hanya 

memiliki penguasaan pasar sebesar 0.332%. ----------  

5. Bahwa besarnya kemampuan penguasaan pasar 

tersebut didapat dari data sebagai berikut: ------------  

- Bahwa Terlapor V pada tahun 2012 belum 

melakukan impor sapi. ----------------------------------  

- Bahwa total penjualan sapi Terlapor V ke 

Jabodetabek tahun 2013 sebesar 3380, maka 

dengan asumsi pemotongan sapi di Jabodetabek 

adalah 45.000/bulan Terlapor V memiliki pangsa 

pasar sebesar 0.625 %. ---------------------------------  

- Bahwa  total penjualan sapi Terlapor V ke 

Jabodetabek tahun 2014 sebesar 1326, maka 

dengan asumsi pemotongan sapi di Jabodetabek 

adalah 45.000/bulan Terlapor V memiliki pangsa 

pasar sebesar 0.245 %. ---------------------------------  

- Bahwa total penjualan Terlapor V ke Jabodetabek 

tahun 2015 sebesar 687 maka dengan asumsi 

pemotongan sapi di Jabodetabek adalah 

45.000/bulan Terlapor V memiliki pangsa pasar 

sebesar 0.127 %. -----------------------------------------  

- Bahwa secara keseluruhan segmentasi penjualan 

Terlapor V dalam periode  2012-2015 adalah 

mayoritas di Sumatera. ---------------------------------  
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6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat 

disimpulkan bahwa para Terlapor V hanya memiliki 

pangsa pasar yang sangat kecil, yaitu hanya sebesar 

0,332% di Jabodetabek. -----------------------------------  

7. Bahwa Terlapor XXII hanya memiliki penguasaan 

pasar sebesar 1,27 %. --------------------------------------  

8. Bahwa besarnya kemampuan penguasaan pasar 

tersebut didapat dari data sebagai berikut: ------------  

- Bahwa Terlapor XXII pada tahun 2012 belum 

melakukan kegiatan import; ---------------------------  

- Bahwa Terlapor XXII pada tahun 2012 belum 

melakukan kegiatan import; ---------------------------  

- Bahwa  total penjualan sapi Terlapor XXII ke 

Jabodetabek tahun 2014 sebesar 6.839 ekor, 

maka dengan asumsi pemotongan sapi di 

Jabodetabek adalah 45.000/bulan, Terlapor XXII 

memiliki pangsa pasar sebesar 1,27 %; --------------  

- Bahwa total penjualan sapi Terlapor XXII ke 

Jabodetabek tahun 2015 sebesar 6.756 ekor, 

maka dengan asumsi pemotongan sapi di 

JABODETABEK adalah 45.000/bulan, Terlapor 

XXII memiliki pangsa pasar sebesar 1,26%. ---------  

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat 

disimpulkan bahwa para Terlapor XXII hanya 

memiliki pangsa pasar yang kecil yaitu sebesar 1,27 

% di Jabodetabek. ------------------------------------------  

10. Bahwa dengan kecilnya pangsa pasar yang ada di 

Jabodetabek, maka tidak mungkin Terlapor V dan 

Terlapor XXII melakukan Penguasaan Pasar ataupun 

Penahanan serta Pembatasan pasokan secara sendiri 

sendiri, dan kalaupun hal tersebut dilakukan maka 

dapat dikatakan sebagai tindakan bunuh diri. --------  

11. Bahwa Terlapor XXX hanya memiliki penguasaan 

pasar sebesar 0,04%. --------------------------------------  

12. Bahwa besarnya kemampuan penguasaan pasar 

tersebut didapat dari data sebagai berikut: ------------  
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- Bahwa Terlapor XXX pada tahun 2012 belum 

melakukan impor sapi; ----------------------------------  

- Bahwa Terlapor XXX pada tahun 2013 belum 

melakukan impor sapi; ----------------------------------  

- Bahwa  total penjualan sapi Terlapor XXX ke 

Jabodetabek tahun 2014 sebesar 218, maka 

dengan asumsi pemotongan sapi di 

Jabodetabekadalah 45.000/bulan. Terlapor XXX 

memiliki pangsa pasar sebesar 0,04%; ---------------  

- Bahwa total penjualan sapi Terlapor XXXke 

Jabodetabek tahun 2015 sebesar 136, maka 

dengan asumsi pemotongan sapi di Jabodetabek 

adalah 45.000/bulan Terlapor XXX memiliki 

pangsa pasar sebesar 0,025%; -------------------------  

- Bahwa secara keseluruhan segmentasi penjualan 

CV. Mitra Agro Sangkuriang dalam periode  2012-

2015 adalah mayoritas di Cianjur. --------------------  

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat 

disimpulkan bahwa para Terlapor XXX hanya 

memiliki pangsa pasar yang kecil yaitu sebesar 

0,04% di Jabodetabek. -------------------------------------  

14. Bahwa dengan kecilnya pangsa pasar yang ada di 

Jabodetabek, maka tidak mungkin Terlapor XXX 

melakukan Penguasaan Pasar ataupun Penahanan 

serta Pembatasan pasokan secara sendiri-

sendiri.Dan kalaupun  hal tersebut dilakukan  maka 

dapat dapat dikatakan sebagai tindakan bunuh diri.  

15. Bahwa Terlapor XXXI hanya memiliki penguasaan 

pasar di pasar Jabodetabek sebesar 0,63% dan 

0,82%. --------------------------------------------------------  

16. Bahwa besarnya kemampuan penguasaan pasar 

tersebut didapat dari data sebagai berikut: ------------  

- Bahwa pada Tahun 2012 Terlapor XXXI belum 

melakukan Impor ----------------------------------------  

- Bahwa pada Tahun 2013 Terlapor XXXI belum 

impor -------------------------------------------------------  
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- Bahwa  total penjualan sapi CV. Mitra Agro 

Sampurna ke Jabodetabek tahun 2014 sebesar 

3.439 ekor, maka dengan asumsi pemotongan 

sapi di JABODETABEK adalah 45.000/bulan CV. 

Mitra Agro Sampurna memiliki pangsa pasar 

sebesar 0,63 %. -------------------------------------------  

- Bahwa total penjualan sapi CV. Mitra Agro 

Sampurna ke Jabodetabek tahun 2015 sebesar 

4.465 ekor, maka dengan asumsi pemotongan 

sapi di Jabodetabek adalah 45.000/bulan CV. 

Mitra Agro Sampurna memiliki pangsa pasar 

sebesar 0,82 %; -------------------------------------------  

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat 

disimpulkan bahwa para Terlapor XXXI hanya 

memiliki pangsa pasar yang kecil yaitu sebesar 

0,63% dan 0,82% di Jabodetabek. -----------------------  

18. Bahwa dengan kecilnya pangsa pasar yang ada di 

Jabodetabek, maka tidak mungkin TerlaporXXXI 

melakukan Penguasaan Pasar ataupun Penahanan 

serta Pembatasan pasokan secara sendiri sendiri. 

Kalaupun  hal tersebut dilakukan  maka dapat dapat 

dikatakan sebagai tindakan bunuh diri. ----------------  

3.2 Tidak Ada Fakta Yang Membuktikan Terlapor V, Terlapor 

XXII, Terlapor XXX, dan Terlapor XXXI Melakukan 

Pembatasan Peredaran dan atau Penjualan Secara 

Bersama-Sama -----------------------------------------------------  

1. Bahwa dalam hal ini Penasehat Hukum melihat Tim 

Investigator menuduhkan Terlapor V, Terlapor XXII, 

Terlapor XXX, dan Terlapor XXXI terlibat dalam 

tindakan pembatasan peredaran dan atau penjualan 

secara bersama-sama, adapun dalil tersebut 

dijelaskan pada LDP sebagai berikut: -------------------  

“Bahwa para Terlapor selalu membicarakan harga 

melalui wadah Asosiasi Produsen Daging & Feedlot 

Indonesia (APFINDO) (LDP Poin 47 Halaman 12 Bab 

Fakta-Fakta)”.  -----------------------------------------------  
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“Bahwa perilaku Para Terlapor yang dilakukan secara 

bersama-sama melalui asosiasi dalam pembahasan 

yang antara lain menyangkut masalah harga (LDP 

Poin 39 Halaman 32 Bab Perilaku Pasar)”. --------------  
 

“Bahwa perilaku harga yang berlebihan (excessive) 

oleh Para Terlapor diduga semenjak tahun 2012 dan 

dilakukan secara bersama-sama dan terus terjadi 

hingga Agustus 2015 (LDP Poin 40 Halaman 32 Bab 

Perilaku Pasar)”. ---------------------------------------------  
 

“Bahwa melalui pertemuan-pertemuan di asosiasi, 

Para Terlapor melakukan pembicaraan terkait dengan 

harga jual sapi (LDP Poin 3 Halaman 33 Bab Dugaan 

Pelanggaran)”.  ----------------------------------------------  
 

“Bahwa pembicaraan mengenai harga melalui 

asosiasi, perilaku harga di pasar yang cenderung 

sama, serta adanya kesamaan perilaku mengatur 

pasokan sapi untuk menjaga keberlangsungan 

pasokan merupakan bentuk tindakan saling 

penyesuaian pemasaran sehingga mempengaruhi 

harga yang telah dibahas melalui asosiasi (LDP Poin 3 

Halaman 33 Bab Dugaan Pelanggaran)”. ----------------  
 

“Bahwa tindakan saling menyesuaikan pasokan sapi 

dan pembahasan harga melalui asosiasi merupakan 

perilaku yang saling mengikatkan diri satu salam lain 

yang merupakan bentuk perjanjian ( LDP Poin 3 

Halaman 33 Bab Dugaan Pelanggaran)”. ----------------  

 

2. Bahwa dalil-dalil dalam point 3.2.1 seluruhnya telah 

kami bantah pada pada bab 2.3 “Unsur Perjanjian 

Pada Pasal 11 Undang-undang No.5 Tahun 1999 

Tidak Terbukti“. ---------------------------------------------  

3. Bahwa mengenai tuduhan secara bersama-sama 

akan kami bantah sebagai berikut; ----------------------  

4. Bahwa dalil secara bersama-sama melakukan 

pembatasan peredaran dan atau penjualan menurut 

Tim Penasehat Hukum tidak berdasar dituduhkan 

pada Terlapor V, Terlapor XXII, Terlapor XXX, dan 

Terlapor XXXI karena fakta-fakta dalam persidangan, 

baik keterangan terlapor maupun bukti-bukti yang 

keluar dalam persidangan tidak ada yang 
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membuktikan adanya perbincangan mengenai harga 

dan pasokan dari masing-masing feedloter. ------------  

5. Bahwa dilihat dari persidangan, Investigator 

menggambarkan adanya tindakan bersama-sama 

dengan adanya koordinasi dengan observasi harga. 

Dalam hal ini, Tim Kuasa Hukum menilai 

Investigator menggunakan pendekatan Tacit 

Collusion. -----------------------------------------------------  

6. Bahwa dengan menggunakan pendekatan Tacit 

Collusion, Investigator harus membuktikan bahwa 

harga yang terbentuk adalah harga yang berasal dari 

koordinasi melalui observasi harga. ---------------------  

7. Bahwa berdasarkan keterangan Para Terlapor dan 

bukti-bukti yang telah di lampirkan secara 

confidential, pembentukan harga adalah 

pembentukan yang Independen sesuai dengan 

keputusan bisnis Perusahaan, yang memiliki 

komponen biaya sebagai berikut: ------------------------  

 Harga beli dari Eksportir  ------------------------------  

 Kurs dollar ------------------------------------------------  

 Pph 22 impor ---------------------------------------------  

 Biaya handling -------------------------------------------  

 Biaya pengurusan pelabuhan -------------------------  

 Biaya penyusutan berat badansapi ------------------  

 Biaya Transportasi --------------------------------------  

 Biaya pakan ----------------------------------------------  

8. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-

bukti terlampir, harga yang terbentuk dari 

komponen-komponen diatas di setiap perusahaan 

feedloter berbeda-beda.  -----------------------------------  

9. Bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai 

harga tersebut pun tidak pernah dibahas  antara 

para Terlapor. -----------------------------------------------  

10. Bahwa berdasarkan poin di atas, dapat disimpulkan 

bahwa harga yang terbentuk bukanlah berdasarkan 

koordinasi antara Feedloter, maka dalil Investigator 
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bahwa adanya perilaku yang dilakukan secara 

bersama-sama yang dibuktikan dengan pendekatan 

Tacit Collusion tidak terbukti. -----------------------------  

11. Bahwa dalam persidangan terlihat investigator juga 

menggambarkan adanya transfer informasi harga 

berdasarkan adanya informasi harga yang 

didapatkan Feedloter dari RPH ataupun perorangan 

yang menjadi pembelinya sebagai bentuk koordinasi 

dengan observasi harga. -----------------------------------  

12. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum 

Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia Kurnia Toha S.H.,LL.M., Ph.D., informasi 

yang didapatkan pelaku usaha dari konsumen 

mengenai harga adalah hal yang wajar, bahkan 

untuk melakukan sebuah usaha penting untuk 

mengetahui informasi keadaaan pelaku usaha yang 

menjadi pesaing. --------------------------------------------  

13. Bahwa berdasarkan keterangan ahli di atas, adanya 

informasi yang didapatkan dari pembeli tentang 

harga dari feedloter yang menjadi pesaing yang di 

kejar Investigator dalam persidangan tidaklah dapat 

dikatakan sebagai koordinasi dengan observasi 

harga. ---------------------------------------------------------  

3.3 Tidak Terdapat Penahanan Dengan Pembatasan Penjualan 

Yang Dilakukan Oleh Terlapor V, Terlapor XXII, Terlapor 

XXX, dan Terlapor XXXI ------------------------------------------  

1. Bahwa Tim Investigator menuduhkan bentuk 

penahanan dengan pembatasan penjualan yang 

dilakukan oleh para Terlapor adalah dengan cara 

menaikkan harga, sehingga RPH dan orang-

perorangan tidak mampu membeli untuk memasok 

kepada konsumen akhir, dengan tinggi harga yang 

ditawarkan Terlapor juga mengakibatkan pemogokan 

produksi yang dilakukan RPH dalam 

mendistribusikan karkas kepada pedagang daging. --  
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2. Bahwa dalil poin diatas yang didapat oleh Tim Kuasa 

Hukum, berdasarkan LDP yang akan diuraikan 

sebagai berikut : --------------------------------------------  

“Para Terlapor melakukan pembatasan penjualan sapi 

ke RPH dengan alasan untuk menjaga 

keberlangsungan pasokan sapi sejak tahun 2012.” 

(Lihat LDP Poin 43 Bab Fakta-Fakta). -------------------  
 

“Para Terlapor di Agustus 2013 dan Agustus 2015 

menjual sapi terlalu mahal, sehingga membuat RPH 

maupun orang-perorangan kesulitan menjual daging 

sapi ke wilayah jabodetabek, dan membuat RPH 

melakukan aksi pemogokan pemotogan sapi.”( Lihat 

LDP Poin 44 Bab Fakta-Fakta).  --------------------------  
 

“Para Terlapor dianggap menaikkan harga jual sapi 

dengan momentum ketika Pemerintah mengeluarkan 

kebijakan mengurangi kuota impor, dengan hal 

tersebut terlapor dianggap membentuk suatu keadaan 

pasar kekurangan stock sehingga harga menjadi 

tinggi”( Lihat LDP Poin 34 Bab Perilaku Pasar). --------  
 

“Para Terlapor dianggap mengatur produksi sehingga 

membuat tingkat harga  keseimbangan yang baru 

untuk menaikkan keuntungan.” ( Lihat LDP Poin 33 

Bab Perilaku Pasar). ----------------------------------------  

 

3. Bahwa dilihat dari dalil-dalil diatas Investigator tidak 

membedakan yang dimaksud pembatasan peredaran 

dan atau penjualan untuk pasal 19 huruf c dengan 

pengertian pengaturan produksi untuk pasal 11 

Undang Undang No 5 tahun 1999. ----------------------  

4. Bahwa karena Investigator tidak membedakan yang 

dimaksud pembatasan peredaran dan atau 

penjualan dengan pengaturan produksi, bantahan 

kami dalam bab 2.4 “Unsur mengatur  Produksi Pada 

Pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tidak 

Terbukti”seluruhnya berkaitan  dengan bantahan  

kami terhadap pembatasan peredaran dan atau 

penjualan. ----------------------------------------------------  

5. Bahwa dalam ketentuan pasal 19 huruf c Undang 

undang No 5 Tahun 1999 atau yang juga dikenal 
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dengan Refuse To Deal (RTD) juga dikenal adanya 

penolakan yang halus: -------------------------------------  

“This article defines refusal to deal as one undertaking 

denies supplying another undertaking with its product 

or service. It includes not only blatant refusal, but also 

subtle refusal which conditions the supply on 

unreasonable conditions, such as unacceptably high 

prices.” --------------------------------------------------------  

6. Bahwa melihat teori diatas dipahami konsep pasal 19 

tidak hanya mencakup penolakan secara terang-

terangan (blatant refusal), tetapi juga penolakan yang 

halus (subtle refusal) dengan menggunakan 

persyaratan pasokan yang tidak masuk akal 

(unreasonable conditions), seperti harga sangat tinggi. 

7. Bahwa adanya fakta yang menunjukan proses jual 

beli masih berjalan maka tidak  dapat dikatakan 

adanya persyaratan pasokan yang tidak masuk akal. 

Dan lagi pula  jika melihat bukti  notulensi yang 

digunakan Investigator tidak menunjukan bahwa 

 perjanjian tersebut tujuannya menaikan 

harga,malah  sebaliknya untuk menurunkan harga. -  

8. Bahwa tuduhan melakukan penahanan dengan 

menaikkan harga menurut Penasehat Hukum tidak 

tepat  karena berdasarkan bukti T5-1, faktur 

penjualan bulan Agustus,dengan harga penawaran 

dari feedlot masih dapat terjadi kesepakatan harga 

dengan pembeli. ---------------------------------------------  

9. Bahwa tuduhan melakukan penahanan dengan 

menaikan  harga menurut Penasehat Hukum tidak 

tepat  karena berdasarkan bukti T22-5 mengenai 

“Data Penjualan Sapi PT Kariyana Gita Utama Pada 

Tahun 2013 Sampai 2015” dengan harga penawaran 

 dari feedlot masih dapat terjadi kesepakatan harga 

dengan pembeli. ---------------------------------------------  

10. Bahwa tuduhan melakukan penahanan dengan 

menaikan  harga menurut Penasehat Hukum tidak 

tepat  karena berdasarkan bukti “surat pada bulan 



 

 
-241 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

Agustus 2015” (Vide Bukti T30-1 dan T30-2) dengan 

harga penawaran  dari feedlot masih dapat terjadi 

kesepakatan harga dengan pembeli ---------------------  

11. Bahwa tuduhan melakukan penahanan dengan 

menaikan  harga menurut Penasehat Hukum tidak 

tepat  karena berdasarkan bukti T31-1 dengan harga 

penawaran  dari feedlot masih dapat terjadi 

kesepakatan harga dengan pembeli ---------------------  

12. Bahwa harga tersebut pun bukan terbentuk dari 

tuduhan perjanjian penurunan harga yang 

dilakukan dalam asosiasi, tetapi dari HPP dan 

kesepakatan pihak. -----------------------------------------  

13. Bahwa berdasarkan keterangan beberapa terlapor, 

HPP yang diperoleh di bulan Agustus sudah sangat 

tinggi sehingga hampir tidak mungkin, atau bahkan 

tidakdapat mendapatkan  keuntungan dari 

penjualan di bulan tersebut. ------------------------------  

14. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum 

Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas 

Kurnia Toha S.H.,LL.M., Ph.D., tujuan dari kegiatan 

dalam pasal 19 huruf (c) adalah memperoleh 

keuntungan sebesar-besarnya, sehingga tidak ada 

kartel yang tujuannya untuk rugi. -----------------------  

15. Bahwa kalaupun dari awalnya kesepakatan yang 

didalilkan Investigator adalah untuk menurunkan 

harga maka hal tersebut  tidak sesuai dengan tujuan 

pasal 19 huruf (c). ------------------------------------------  

16. Bahwa tidak ada fakta yang menunjukan terlapor 

mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya maka 

hal ini juga tidak menunjukan telah terjadinya 

kegiatan penguasaan pasar seperti dalam ketentuan 

pasal 19 huruf (c). ------------------------------------------  

IV. SARAN -----------------------------------------------------------------------  

4.1 Pokok permasalahan yang terjadi dalam persidangan ini 

adalah mengenai tingginya harga daging yang meresahkan 

masyarakat. --------------------------------------------------------  
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4.2 Bahwa sumber mengenai daging di Indonesia, sesuai 

dengan Gaung dari Lampung berasal dari tiga sumber, 

yaitu: ----------------------------------------------------------------  

a. Sapi Lokal sebagai Tulang Punggung,  --------------------  

b. Sapi Impor sebagai Pendukung, dan  ---------------------  

c. Daging Sapi Impor sebagai Penyambung -----------------  

4.3 Bahwa Gaung Lampung yang diselenggarakan tahun 1996 

dicanangkan oleh Dr. Suhaji yang pada saat itu menjabat 

sebagai Dirjen Peternakan dapat dilaksanakan dengan 

syarat Pemerintahharus bertanggung jawab untuk 

merealisasikan supply sesuai perhitungan demand. --------  

4.4 Bahwa tingginya harga Daging Sapi yang meresahkan 

masyarakat adalah cerminan dari ketidakstabilan antara 

Supply dan Demand. Jika Supply cukup maka harga akan 

mudah dikendalikan. ---------------------------------------------  

4.5 Bahwa akar masalah yang terjadi disebabkan karena 

program Swasembada Sapi Nasional, dianggap oleh 

Pemerintah, sapi lokal dapat memenuhi 90 % dari 

kebutuhan daging nasional dan 10 % berasal dari sapi 

impor.  ---------------------------------------------------------------  

4.6 Bahwa program tersebut membawa kerugian bagi industri 

Sapi Nasional dikarenakan Pemerintah telah 

menganggarkan 18,7 triliun untuk mencanangkan 

program tersebut, justru menyebabkan depopulasi sapi 

potong Indonesia sebesar 2,5 juta ekor tanpa adanya 

pengembangbiakan bibit sapi lokal yang baik. ---------------  

4.7 Bahwa program Swasembada justru menjadi malapetaka 

ketika Pemerintah melakukan pembatasan impor, yaitu 

fatalnya pada bulan Agustus tahun 2015 dimana stok 

yang diberikan turun dari Q2 250.000 ekor menjadi Q3 

hanya 50.000 ekor.  -----------------------------------------------  

4.8 Bahwa sistem kuota tersebut justru menimbulkan 

pergejolakan harga ketika kuota pada Q-3 turun drastis. --  

4.9 Bahwa kebijakan Pemerintah yang tidak jelas dalam 

menentukan kuota menjadi penyebab RPH melakukan 

pemogokan sebagai unjuk rasa atas.  --------------------------  
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4.10 Bahwa kebijakan Pemerintah yang tidak jelas tersebut 

disebabkan survey yang kurang tepat. Sapi Lokal dan 

Kerbau yang memiliki populasi 14,2 juta bukanlah 

komoditas sapi ready stock yang dapat didistribusikan 

saat dibutuhkan, melainkanhanya sekedar livestock.  ------  

4.11 Bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan 90% Sapi Lokal 

yang dipelihara oleh peternak rakyat masih dengan 

budaya konvensional, yaitu sapi lokal dijadikan sebagai 

tabungan untuk membiayai keluarga, naik haji, dan lain-

lain. ------------------------------------------------------------------  

4.12 Bahwa untuk memulai breeding sapi lokal untuk 

mendukung Swasembada Sapi Nasional, Indonesia masih 

membutuhkan waktu 30 tahun karena Indonesia belum 

mempersiapkan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan Swasembada Sapi Nasional, yakni 

pembangunan infrastruktur, persiapan pengembangan 

Sumber Daya Alam yang efektif serta meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi guna pemeliharaan sapi. -------  

4.13 Kesimpulannya harga daging akan terus meningkat, jika 

Pemerintah masih hanya mengandalkan sapi lokal dan 

meminimalisir sapi impor dengan sistem kuota.  ------------  

4.14 Bahwa di akhir kesimpulan ini, kami menyarankan 

Majelis yang terhormat untuk tidak menghukum 

feedlotersebagai terlapor karena menjatuhkan hukuman 

 bukan sebuah penyelesaian terhadap permasalahan ini.  -  

4.15 Kami berkeyakinan bahwa jika feedloter diputus bersalah 

oleh KPPU, bahkan sampai tingkat Mahkamah Agung, 

harga daging akan tetap naik jika kuota impor tetap 

dibatasi. -------------------------------------------------------------  

4.16 Kami berharap, Pemerintah mendukung para Feedloter 

yang telah diakui sebagai salah satu feedlot paling efisien 

di dunia untuk mengembangkan potensi nilai tambah 

dalam suatu industri sapi yang bermanfaat bagi 

masyarakat Indonesia serta  bersaing dengan Feedloter 

dari negara lain, bukannya menghukum Feedloter.  --------  
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4.17 Akhir kata, solusi dari penasehat hukum semoga KPPU 

menyampaikan kepada Pemerintah untuk membuka 

keran sapi impor sesuai dengan kebutuhan daging 

nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

Indonesia. -----------------------------------------------------------  

Atas uraian-uraian tersebut, Terlapor V, Terlapor XXII, Terlapor XXX, 

dan Terlapor XXXI memohon kepada Majelis Komisi untuk 

menyatakan bahwa tuduhan Investigator atas pelanggaran Pasal 11 

dan Pasal 19  huruf (C) Undang Undang  No. 5 Tahun 1999 dalam 

Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan 

Bekasi (JABODETABEK) tidak terbukti atau apabila Majelis Komisi 

berpendapat lain kami mohon untuk memutuskan dengan seadil-

adilnya (ex aquo et bono). --------------------------------------------------------  

24. Menimbang bahwa Terlapor VI (PT Austasia Stockfeed) dan Terlapor 

XVII (PT Santosa Agrindo) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan 

yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T6.9 

dan T17.9):  -------------------------------------------------------------------------  

Terlapor VI dan Terlapor XVII perlu menegaskan bahwa Terlapor VI dan 

Terlapor XVII tidak pernah terlibat dalam dugaan pembatasan produksi 

atau pemasaran ataupun pembatasan peredaran atau penjualan Sapi 

Impor yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau 

persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan 

Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999 dalam Perdagangan Sapi Impor di 

Jabodetabek, dan karenanya Terlapor VI dan Terlapor XVII menolak 

seluruh tuduhan Tim Investigator sebagaimana disebutkan dalam 

Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 15 September 2015 terkait 

Perkara No. 10/KPPU-I/2015. ---------------------------------------------------  

Di samping itu, Terlapor VI dan Terlapor XVII juga perlu menegaskan 

bahwa Terlapor VI dan Terlapor XVII telah dan selalu bersikap 

kooperatif dan beritikad baik selama menjalani semua proses 

pemeriksaan perkara, baik pada tahap Penyelidikan, Pemeriksaan 

Pendahuluan, maupun Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan. Hal tersebut ditunjukkan oleh Terlapor VI dan 

Terlapor XVII dengan menghadiri seluruh proses persidangan yang 

diselenggarakan oleh Majelis Komisi sehubungan dengan Perkara ini 

serta menyerahkan seluruh dokumen/data yang diminta dan dimiliki 

oleh Terlapor VI dan Terlapor XVII sebagaimana ditunjukkan antara 

lain dalam: --------------------------------------------------------------------------  
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a. Surat PT Santosa Agrindo No. 215/SA-KPPU/VIII/15 tanggal 20 

Agustus 2015 dan Surat PT Austasia Stockfeed No. 216/SF-

KPPU/VIII/15 tanggal 20 Agustus 2015 perihal Permintaan Data, 

serta Tanda Terima Surat/Dokumen yang ditandatangani pegawai 

KPPU pada 21 Agustus 2015, sehubungan dengan penyerahan 

dokumen/data yang diminta Tim Investigator yaitu (i) Surat 

Persetujuan Impor (SPI) tahun 2013 – 2015; (ii) realisasi impor 

tahun 2013 – 2015; (iii) realisasi serapan sapi lokal tahun 2013 – 

2015; (iv) stock sapi jenis impor dan lokal tahun 2013 – 2015; (v) 

realisasi penjualan sapi impor dan sapi lokal tahun 2013 – 2015; 

dan (vi) harga penjualan sapi impor dan sapi lokal tahun 2013 – 

2015 berikut faktur penjualan (vide Bukti T6/T17-10);--------------  

b. Surat kuasa hukum PT Santosa Agrindo dan PT Austasia 

Stockfeed No. 0310/04/54/03/16 tanggal 2 Maret 2016 perihal 

Pengajuan Data dan/atau Dokumen yang Diminta oleh Majelis 

Komisi dalam Sidang Pemeriksaan Tanggal 12 Februari 2016, 

serta Tanda Terima yang ditandatangani Panitera Perkara No. 

10/KPPU-I/2015 pada 2 Maret 2016 sehubungan dengan 

penyerahan dokumen/data yang diminta Majelis Komisi yaitu (i) 

ringkasan Meat & Livestock Australia’s Market Information and 

Industry Insights untuk tahun 2016; (ii) penjelasan mengenai pola 

pakan (feeding regime); (iii) salinan invoice dari pemasok di 

Australia pada tahun 2013 -2015; dan (iv) salinan Persetujuan 

Impor dari Kementerian Perdagangan dan Rekomendasi Teknis 

dari Kementerian Pertanian (vide Bukti T6/T17-11); -----------------  

c. Surat kuasa hukum PT Santosa Agrindo dan PT Austasia 

Stockfeed No. 0326/04/54/03/16 tanggal 4 Maret 2016 perihal 

Pengajuan Data dan/atau Dokumen Tambahan yang Diminta oleh 

Majelis Komisi dalam Sidang Pemeriksaan Tanggal 12 Februari 

2016, serta Tanda Terima yang ditandatangani Panitera Perkara 

No. 10/KPPU-I/2015 pada 4 Maret 2016 sehubungan dengan 

penyerahan dokumen/data yang diminta Majelis Komisi yaitu (i) 

harga jual sapi impor PT Santosa Agrindo; (ii) harga jual sapi 

impor PT Austasia Stockfeed; dan (iii) harga jual sapi lokal PT 

Santosa Agrindo (vide Bukti T6/T17-12). -------------------------------  

Berikut di bawah ini kami sampaikan uraian secara lengkap mengenai 

Kesimpulan yang disampaikan oleh Terlapor VI dan Terlapor XVII 

berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 11 dan Pasal 19 

huruf c UU No. 5/1999:  --------------------------------------------------------  

RINGKASAN  

I. Ringkasan Dugaan Pelanggaran 
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1. Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tanggal 15 

September 2015 (“LDP”) pada pokoknya menduga terdapat 

pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999 dalam 

Perdagangan Sapi Impor di Jabodetabek pada periode 2012 – 

Agustus 2015 yang dilakukan oleh 32 (tiga puluh dua) feedloter, 

termasuk Terlapor VI dan Terlapor XVII (halaman 34 dari LDP). 

2. Tim Investigator mendefinisikan pasar bersangkutan dalam Perkara 

a quo sebagai produk sapi impor dengan pemasaran ke Rumah 

Potong Hewan (“RPH”) di wilayah Bekasi, Cikampek, Karawang, 

Tangerang, Bogor, Bandung, Jakarta, dan Subang untuk memasok 

daging di Jabodetabek (halaman 27 dari LDP). 

3. Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 11 UU No. 5/1999 didasarkan 

atas dugaan Tim Investigator mengenai adanya tindakan saling 

menyesuaikan untuk mengatur pasokan dan pembahasan harga 

melalui asosiasi yang dilakukan oleh feedloter (halaman 33 dari 

LDP). 

4. Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999 

didasarkan atas dugaan Tim Investigator mengenai adanya 

pengaturan pasokan sapi, baik dilakukan secara sendiri atau 

bersama-sama oleh feedloter, dengan cara membatasi penjualan 

sapi ke RPH dengan alasan menjaga keberlangsungan persediaan. 

II. Tanggapan Terhadap Dugaan Pelanggaran 

A. KEGIATAN IMPORTASI SAPI MERUPAKAN KEGIATAN USAHA YANG 

DIATUR DAN DIAWASI KETAT OLEH PEMERINTAH (HIGHLY 

REGULATED INDUSTRY) DALAM RANGKA MENCAPAI KETAHANAN 

PANGAN 

1. Berdasarkan fakta persidangan dan hukum positif yang 

berlaku, terbukti bahwa kegiatan importasi sapi merupakan 

kegiatan usaha yang diatur secara ketat oleh Pemerintah, 

termasuk mengenai pasokan, distribusi, dan harga (highly 

regulated), sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan, 

termasuk namun tidak terbatas pada UU Pangan dan UU 

Peternakan dan Kesehatan Hewan.  

 

2. Kondisi persaingan dalam pasar yang diatur secara ketat oleh 

Pemerintah (highly regulated) berbeda dengan pasar yang 

tidak diatur secara ketat. Dengan demikian seharusnya 

penerapan prinsip dan norma persaingan usaha di antara 

kedua pasar tersebut tidak dapat dipersamakan. Namun 

demikian, Tim Investigator sama sekali tidak memperhatikan 

hal ini dalam menyampaikan tuduhan atau dugaannya. Hal 

ini mengakibatkan analisis dugaan Tim Investigator menjadi 

tidak akurat sehingga patut diabaikan.  

 

B. TERBUKTI BAHWA PASAR BERSANGKUTAN YANG DITENTUKAN 

OLEH TIM INVESTIGATOR ADALAH SALAH DAN TIDAK BERDASAR 

SEHINGGA SUDAH SEHARUSNYA DUGAAN PELANGGARAN YANG 

DIAJUKAN OLEH TERLAPOR DITOLAK 
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1. Berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Tim 

Investigator telah salah dalam menentukan pasar 

bersangkutan dalam perkara ini, baik mengenai pasar 

geografis maupun pasar produk. 

2. Tim Investigator menentukan pasar geografisnya adalah 

wilayah Jabodetabek. Padahal faktanya jangkauan pasar dan 

konsumen yang dilakukan oleh Para Terlapor tidak hanya di 

wilayah Jabodetabek serta fakta tidak ada hambatan bagi 

para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha di 

seluruh wilayah Indonesia karena pola penjualan bersifat 

farm gate sehingga setiap konsumen/RPH di wilayah 

manapun dapat membeli sapi dari Para Terlapor. 

3. Tim Investigator juga telah salah dalam menentukan pasar 

produk hanya meliputi sapi impor dari para feedloter. 

Padahal faktanya sapi impor hanya sebagai elemen 

pendukung kebutuhan daging nasional dimana di dalamnya 

terdapat sapi lokal dan daging impor yang mempunyai fungsi 

dan kegunaan yang sama atau bersifat substitusi satu sama 

lain dengan sapi impor dari para feedloter.  

4. Sebagai akibat penentuan pasar bersangkutan yang salah, 

hal ini mengakibatkan seluruh analisis dan dugaan Tim 

Investigator menjadi salah dan tidak terbukti.  

C. MODEL BISNIS SAPI IMPOR TIDAK MEMUNGKINKAN FEEDLOTER 

UNTUK MENENTUKAN HARGA AKHIR DAGING SAPI DI TINGKAT 

KONSUMEN AKHIR 

1. Bahwa Terlapor VI dan Terlapor XVII tidak memiliki kegiatan 

usaha yang terintegrasi vertikal dalam pasar hilir 

(downstream) rantai distribusi daging. 

2. Bahwa Terlapor VI dan Terlapor XVII tidak memiliki 

kemampuan mengatur harga daging di tingkat konsumen 

akhir yang dibuktikan dari uji statistik menggunakan 

Granger Causality Test. 

3. Pergerakan harga sapi impor tidak berbanding lurus dengan 

harga daging sapi di tingkat konsumen akhir. Hal ini 

membuktikan bahwa tidak ada kemampuan dan upaya dari 

Terlapor untuk mengatur harga dan produksi pasokan 

kepada konsumen. 

4. Bahwa Terlapor VI dan Terlapor XVII tidak memiliki 

keuntungan yang eksesif (excesive profit) yang dibuktikan 

dengan perbandingan harga beli dan harga jual sapi impor. 

5. Bahwa tuduhan kartel yang dituduhkan Tim Investigator 

dalam LDP tidak beralasan karena bertentangan dengan 

tujuan kartel yang menciptakan keuntungan sebesar-

besarnya. Hal ini terbukti pada tahun 2014 dan tahun 2015, 

Terlapor VI dan Terlapor XVII mengalami kerugian 

D. TERBUKTI BAHWA ADANYA KELANGKAAN PASOKAN DAN 

GEJOLAK HARGA DISEBABKAN OLEH KEBIJAKAN PEMERINTAH, 

NAMUN DEMIKIAN TIM INVESTIGATOR TIDAK MEMPERHATIKAN 

HAL INI SEHINGGA SEMUA TUDUHAN TIM INVESTIGATOR 
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MENJADI TIDAK AKURAT DAN TIDAK BERDASAR 

1. Berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti bahwa 

Pemerintah telah salah dalam menghitung jumlah persediaan 

sapi lokal, sedangkan sapi lokal merupakan sumber utama 

pasokan daging sapi untuk memenuhi kebutuhan daging 

nasional yang besarnya mencapai 70% dari total pasokan 

berdasarkan keterangan Ahli Rochadi Tawaf. 

2. Sebagai akibat perhitungan yang salah tersebut, Pemerintah 

mengeluarkan kebijakan yang tidak tepat dalam menentukan 

jumlah kuota sapi impor karena seolah-olah swasembada 

sapi lokal sudah berhasil. Hal ini mengakibatkan jumlah sapi 

impor semakin dibatasi/dikurangi bahkan pada kuartal III 

Tahun 2015 mengalami penurunan secara drastis mencapai 

80%, padahal tingkat permintaan konsumen semakin tinggi. 

3. Sebagai akibat adanya kebijakan dan perhitungan yang salah 

tersebut hal ini mengakibatkan adanya kelangkaan pasokan 

sapi di pasar, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya 

kekurangan pasokan daging sapi.  

4. Sesuai dengan hukum ekonomi, pada kondisi berkurangnya 

pasokan daging sapi maka akan menciptakan gejolak harga 

atau terdapat kenaikan harga daging sapi di tingkat 

konsumen akhir.  

5. Namun demikian, dalam perkara ini dengan pandangan 

sebelah mata Tim Investigator hanya menyalahkan Para 

Terlapor bahkan dengan menuduh adanya kartel dan 

membatasi pasokan sebagai penyebab kenaikan harga daging 

tersebut. Hal ini menunjukan analisis dan dugaan Tim 

Investigator tidak akurat dan tidak berdasar sehingga sudah 

seharusnya diabaikan. 

E. PRINSIP PEMASUKAN SAPI YANG BERSIFAT COUNTRY BASED 

MENYEBABKAN FEEDLOTER TIDAK PUNYA POSISI TAWAR YANG 

KUAT APABILA TERDAPAT KENAIKAN HARGA ATAUPUN 

PERMASALAHAN PASOKAN DARI PEMASOK 

1. Berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa kedudukan 

Para Terlapor selaku importir sangat lemah karena terdapat 

ketergantungan impor sapi dari Australia mengingat 

kebijakan Pemerintah yang mendorong pelaku usaha 

mengimpor sapi dari Australia. 

2. Sedangkan di sisi lain, konsumen Australia juga semakin 

berkembang dari negara-negara lain. Hal ini mengakibatkan 

posisi tawar Para Terlapor semakin lemah sehingga tidak 

dapat menolak setiap tindakan menaikkan harga sapi impor 

yang dilakukan oleh para pemasok di Australia. 

3. Feedloter pada akhirnya juga sangat bergantung pada kondisi 

pasokan di Australia. Apabila terdapat permasalahan 

pasokan di Australia, hal tersebut akan memiliki dampak 

langsung ke feedloter, termasuk kenaikan harga jual sapi. 

4. Adanya kenaikan harga sapi impor tersebut ditambah fakta 

adanya kenaikan-kenaikan faktor-faktor pembentuk harga 
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termasuk kurs Rupiah yang semakin melemah terhadap US 

Dollar mengakibatkan Para Terlapor juga harus menaikkan 

harga jual sapi impor kepada konsumennya 

(RPH/jagal/pedagang besar) untuk mencegah kerugian 

usaha. 

5. Namun demikian, fakta-fakta ini sama sekali tidak 

dipertimbangkan oleh Tim Investigator dan secara tidak 

berdasar hanya menyalahkan Para Terlapor sebagaimana 

yang terjadi dalam perkara ini. 

F. TERBUKTI TIDAK ADA PENGATURAN PRODUKSI DAN PEMASARAN 

TERMASUK HARGA KARENA HAL TERSEBUT SEPENUHNYA 

DILAKUKAN OLEH MASING-MASING FEEDLOTER SECARA 

INDEPENDEN SESUAI KUOTA YANG DIPEROLEH DARI 

PEMERINTAH 

1. Unsur utama dalam menentukan adanya kartel adalah 

adanya kesepakatan atau perjanjian di antara para pesaing. 

Apabila tidak ada kesepakatan/perjanjian, maka tindakan 

apapun yang dilakukan oleh Para Terlapor tidak dapat 

dikategorikan sebagai kartel. 

2. Berdasarkan fakta persidangan, masing-masing kegiatan 

usaha yang dilakukan oleh para feedloter bersifat unik serta 

beragam satu sama lain termasuk dalam penentuan 

produksi, pemasaran dan harga. Oleh karena itu, harga 

masing-masing sapi impor yang dijual kepada konsumennya 

sangat beragam, apalagi terdapat fakta bahwa jenis dan 

kualitas sapi juga sangat beragam sehingga harganya juga 

beda-beda. Dengan demikian dapat disimpulkan tuduhan 

adanya pengaturan harga merupakan hal yang sangat tidak 

logis dalam industri ini, apalagi dengan terdapat fakta 

banyaknya pemain dalam kegiatan usaha ini.  

3. Feedloter tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol 

industri sapi impor karena adanya pengaturan oleh 

Pemerintah yang sangat tinggi terhadap kegiatan usaha 

feedloter dan feedloter tidak dapat menolak keputusan 

Pemerintah, khususnya mengenai jumlah sapi yang dapat 

diimpor. 

4. Fakta bahwa Terlapor VI dan Terlapor XVII bukan merupakan 

perusahaan dominan di pasar feedloter dengan pangsa pasar 

hanya 11,1% (2014) dan menurun menjadi 9,9% (2015), serta 

tidak adanya hambatan masuk di industri feedloter yang 

ditunjukkan dengan adanya pelaku usaha baru, 

membuktikan bahwa terdapat persaingan yang ketat antar 

sesama feedloter dan membantah dugaan kartel dalam LDP. 

G. TERLAPOR VI DAN TERLAPOR XVII TERBUKTI TETAP MENJAGA 

KONTINUITAS PASOKAN DAN TIDAK ADA PENGHENTIAN PASOKAN 

KEPADA RPH/JAGAL/PEDAGANG BESAR SELAMA PERIODE 

DUGAAN KARTEL TERMASUK PERIODE PEMOGOKAN 

SEBAGAIMANA YANG DITUDUHKAN TIM INVESTIGATOR 
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1. Kegiatan usaha Sapi Impor merupakan kegiatan usaha yang 

diatur secara ketat oleh Pemerintah termasuk dalam 

menentukan kuota sapi yang dapat dibeli oleh masing-

masing feedloter dari pemasok. Selain itu, juga terdapat 

sanksi apabila pelaku usaha tidak merealisasikan pasokan 

atau menahan pasokan. 

2. Terlapor VI dan Terlapor XVII tetap melakukan penjualan 

sapi kepada konsumen yaitu RPH/jagal/pedagang besar. Hal 

ini membuktikan bahwa tidak ada niat dan tindakan dari 

Terlapor VI dan Terlapor XVIIuntuk membatasi pasokan 

untuk meningkatkan harga sapi ke RPH. 

3. Pemogokan oleh Terlapor VI dan Terlapor XVII bertujuan 

untuk menolak kebijakan Pemerintah dalam pembatasan 

kuota impor dan bukan seperti tuduhan dalam LDP yang 

menyatakan bahwa Terlapor VI dan Terlapor XVII menolak 

memasok sapi ke RPH/jagal/pedagang besar. 

4. Tindakan penjadwalan ulang (rescheduling) adalah kebijakan 

perusahaan pada saat terdapat penurunan kuota sebesar 

80% yang bertujuan untuk menjaga kontinuitas pasokan sapi 

kepada pelanggan sehingga loyalitas pelanggan dapat 

dipertahankan. Adanya rescheduling ini tidak mengakibatkan 

kenaikan harga dan pelanggan Terlapor VI dan Terlapor XVII 

dapat memahami dan menerima hal ini. Selanjutnya, 

kebijakan reschedule tidak mengubah pola penjualan (sales 

pattern) Terlapor VI dan Terlapor XVII dan tindakan ini tidak 

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

H. TERLAPOR VI DAN TERLAPOR XVII TIDAK PERNAH BERSEPAKAT 

ATAU TUNDUK DALAM PERJANJIAN APAPUN TERKAIT 

PENGATURAN PASOKAN SAPI DI DALAM ASOSIASI DAN DAFTAR 

HADIR PERTEMUAN TANGGAL 11 AGUSTUS 2015 SERTA BERITA 

ACARA PENYELIDIKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI BUKTI 

KARTEL 

1. Peran APFINDO sebagai asosiasi industri,sebagaimana 

tertuang dalam Anggaran Dasar APFINDO, adalah sebagai 

penyalur aspirasi, komunikasi dan konsultasi perusahaan 

antara produsen daging dan feedlot Indonesia dengan 

Pemerintah dan/atau dengan organisasi atau badan hukum 

lainnya. 

2. Daftar hadir dalam rapat-rapat APFINDO bukan merupakan 

perjanjian bagi pihak Terlapor VI dan Terlapor XVII dengan 

pihak lain untuk mengatur atau mengendalikan produksi, 

atau melakukan hal laindan bahkan catatan dalam Daftar 

Hadir tersebut tidak jelas dan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

3. Berdasarkan penjelasan di atas, tidak ada penawaran yang 

diberikan pihak manapun kepada Terlapor VI dan Terlapor 

XVII dan tidak ada akseptansi yang diberikan Terlapor VI dan 

Terlapor XVII dalam bentuk apapun kepada pihak manapun 

dalam rapat APFINDO. Tanpa adanya penawaran (offer) dan 
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akseptansi (acceptance) tersebut, maka tidak mungkin timbul 

persesuaian kehendak. Tanpa adanya persesuaian kehendak, 

maka mustahil terciptanya kesepakatan. 

4. Dalam proses persidangan, Tim Investigator juga merujuk 

pada salah satu keterangan dalam Berita Acara Penyelidikan 

dalam membuktikan adanya dugaan pelanggaran dalam 

perkara ini. 

5. Perlu kami tegaskan bahwa Berita Acara Penyelidikan 

tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti dan tidak 

mengandung nilai pembuktian karena tidak diuji 

kebenarannya dalam persidangan. Apabila Tim Investigator 

ingin membuktikan kebenaran pernyataan tersebut, 

seharusnya Tim Investigator memanggil pihak yang 

memberikan keterangan tersebut untuk diuji dalam proses 

persidangan yang fair dan terbuka 

I. TERBUKTI TIDAK ADA PELANGGARAN TERHADAP PASAL 11 UU 

NO. 5/1999 KARENA UNSUR-UNSUR PASAL TERSEBUT TIDAK 

TERPENUHI 

1. Tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa 

terdapat perjanjian antara Terlapor VI dan Terlapor XVII 

bersama Para Terlapor lainnya mengenai pengaturan 

pasokan. 

2. Tidak ada satu pun bukti konkrit yang menunjukkan bahwa 

harga yang ditentukan oleh Terlapor VI dan Terlapor XVII 

adalah harga yang dihasilkan dari hasil pengaturan pasokan 

antara Terlapor VI dan Terlapor XVII dengan Para Terlapor 

lainnya. Terlapor VI dan Terlapor XVII tidak memiliki, dan 

Tim Investigator pun tidak dapat membuktikan, adanya motif 

ekonomi dan kemampuan untuk mempengaruhi harga 

dengan cara mengatur pasokan. 

3. Terkait dengan kebijakan rescheduling, tujuan rescheduling 

adalah untuk dapat tetap bersaing atau melakukan kegiatan 

usaha di pasar bersangkutan. Adanya rescheduling ini tidak 

mengakibatkan kenaikan harga dan pelanggan Terlapor VI 

dan Terlapor XVII dapat memahami dan menerima hal ini. 

Selanjutnya, kebijakan reschedule tidak mengubah pola 

penjualan (sales pattern) Terlapor VI dan Terlapor XVII dan 

tindakan ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

4. Terlapor VI dan Terlapor XVII menentukan tingkat produksi 

dan pemasarannya secara independen serta tidak ada 

kaitannya dengan hasil-hasil pertemuan APFINDO. 

J. TERBUKTI TIDAK ADA PELANGGARAN TERHADAP PASAL 19 

HURUF C UU NO. 5/1999 KARENA UNSUR-UNSUR PASAL 

TERSEBUT TIDAK TERPENUHI 

1. Berdasarkan keterangan Ahli Kurnia Toha, yang dimaksud 

dengan pembatasan peredaran dan penjualan barang/jasa 

adalah tindakan hanya memasok kepada pelaku usaha 

tertentu dengan tujuan agar barang hanya dikuasasi oleh 
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beberapa pedagang atau saluran distribusi tertentu. Dalam 

perkara a quo, Terlapor VI dan Terlapor XVII tidak pernah 

sekalipun menolak untuk memberikan pasokan kepada salah 

satu pihak sementara memberikan pasokan kepada pihak 

lain dengan tujuan untuk menguasai pasar bersangkutan. 

2. Terlapor VI dan Terlapor XVII tidak pernah sekalipun 

menolak untuk memberikan pasokan kepada salah satu 

pihak sementara memberikan pasokan kepada pihak lain. 

Hal ini merupakan bukti yang tidak terbantahkan dimana 

tidak ada alat bukti apapun yang menunjukkan Terlapor VI 

dan Terlapor XVII menolak memberikan pasokan kepada 

pihak tertentu. Terlapor VI dan Terlapor XVII memberikan 

pasokan kepada seluruh RPH/jagal/pedagang besar yang 

meminta, termasuk pada periode pemogokan Agustus 2015. 

3. Terkait dengan kebijakan rescheduling, sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya, tujuan rescheduling adalah untuk 

dapat tetap bersaing atau melakukan kegiatan usaha di 

pasar bersangkutan.  

K. MASUKAN DAN SARAN DARI TERLAPOR VI DAN TERLAPOR XVII 

MENGENAI KEBIJAKAN TATA NIAGA SAPI IMPOR 

1. Berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa penyebab 

utama adanya kelangkaan pasokan sapi impor, yang pada 

akhirnya menimbulkan gejolak harga daging sapi di 

konsumen akhir, adalah akibat kebijakan Pemerintah yang 

membatasi secara tidak berdasar kuota impor sapi, terutama 

pada kuartal III Tahun 2015. 

2. Berdasarkan Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, salah satu 

tugas KPPU adalah memberikan saran dan pertimbangan 

kepada Pemerintah berkaitan dengan praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, kami 

memohon Majelis Komisi dalam perkara ini untuk lebih 

mengedepankan pada saran dan kebijakan kepada 

Pemerintah dalam rangka memperbaiki kondisi pasokan dan 

harga sapi impor dan daging sapi di pasar. 

 

A. KEGIATAN IMPORTASI SAPI MERUPAKAN KEGIATAN USAHA YANG 

DIATUR DAN DIAWASI KETAT OLEH PEMERINTAH (HIGHLY 

REGULATED INDUSTRY) DALAM RANGKA MENCAPAI KETAHANAN 

PANGAN  --------------------------------------------------------------------------  

1. Produk daging sapi tentunya tidak dapat terlepas dari bahan 

bakunya, yaitu sapi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 tentang Pangan (“UU Pangan”) menentukan bahwa 

definisi ‘pangan’ mencakup juga bahan baku dari pangan 

tersebut.  -------------------------------------------------------------------  

Pasal 1 angka 1 UU Pangan berbunyi sebagai berikut:  ------------  
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“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati 
dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang 
diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi 
manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku 
pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses 
penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau 
minuman.”  ---------------------------------------------------------------------------------  

2. Daging sapi merupakan produk pangan yang dikategorikan 

sebagai salah satu barang kebutuhan pokok, sebagaimana 

dapat disimpulkan dari berbagai peraturan yang berlaku, antara 

lain Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang 

Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting (“Perpres No. 71/2015”) dan Keputusan Menteri 

Perdagangan dan Perindustrian Nomor 115/MPP/KEP/2/1998 

tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat 

(“Kepmenperindag No. 115/1998”).  -----------------------------------  

3. Pasal 13, Pasal 51 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 55 ayat (1) dan 

Pasal 108 ayat (4) UU Pangan secara tegas menunjukkan bahwa 

Pemerintah memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur 

produksi sampai pemasaran pangan di Indonesia, termasuk 

stabilitasi pasokan dan harga pangan.  -------------------------------  

Pasal 13 UU Pangan berbunyi sebagai berikut:  ---------------------  

Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan 
harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok 
Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan 
kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi 
masyarakat.  ---------------------------------------------------------------  
 

Pasal 51 ayat (1) dan (2) huruf a UU Pangan berbunyi sebagai 

berikut: ---------------------------------------------------------------------  

1) Pemerintah berkewajiban mengatur Perdagangan Pangan. -----  
2) Pengaturan Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) bertujuan untuk: ------------------------------------------------  
a. stabilisasi pasokan dan harga Pangan,terutama Pangan 

Pokok  ---------------------------------------------------------------  

 

Pasal 55 ayat (1) UU Pangan berbunyi sebagai berikut:  ------------  

Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan 

harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen.  ----------  

 

Pasal 108 ayat (4) UU Pangan berbunyi sebagai berikut:  ---------  

Pemerintah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, 
dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses 
produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran 
Pangan oleh Pelaku Usaha Pangan.  -----------------------------------  
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4. Khusus terkait impor atau pemasukan pangan, UU Pangan juga 

telah mengatur secara ketat, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 

sampai dengan Pasal 40.  -----------------------------------------------  

5. Pengaturan mengenai pengendalian harga pangan diatur secara 

lebih rinci dalam peraturan pelaksana UU Pangan, yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan 

Pangan (“PP Ketahanan Pangan”). Pasal 12 ayat (1) dan (2) PP 

Ketahanan Pangan memberikan kewenangan Pemerintah untuk 

melakukan tindakan-tindakan tertentu guna mengenalikan 

gejolak harga pangan. ----------------------------------------------------  

 

Pasal 12 ayat (1) dan (2) PP Ketahanan Pangan berbunyi sebagai 

berikut:  --------------------------------------------------------------------  

1) Pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat pokok di 

tingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari 

terjadinya gejolak harga pangan yang mengakibatkan 

keresahan masyarakat, keadaan darurat karena bencana, 

dan/atau paceklik yang berkepanjangan.  ------------------------  

2) Pengendalian harga pangan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dilakukan melalui: -------------------------------------------  

a. pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan 

Pemerintah;  --------------------------------------------------------  

b. pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan;  ------------------  

c. penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif; ------------------------  

d. pengaturan kelancaran distribusi pangan. --------------------------  

6. Berkaitan dengan pengaturan pasokan pangan oleh Pemerintah, 

khususnya dalam menanggulangi kekurangan pangan, Pasal 11 

ayat (2) PP Ketahanan Pangan menentukan Pemerintah dapat 

melakukan: (i) pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan 

pangan, (ii) peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan 

apabila terjadi kekurangan pangan, (iii) penyaluran pangan 

secara khusus apabila terjadi ketidakmampuan rumah tangga 

dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan (iv) melaksanakan 

bantuan pangan kepada penduduk miskin. --------------------------  

7. Pemasukan hewan atau ternak, termasuk sapi, ke wilayah 

Indonesia diatur antara lain dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan beserta perubahannya (“UU Peternakan dan 

Kesehatan Hewan”) sebagai berikut:  ----------------------------------  

“Pemasukan hewan atau ternak dan produk hewan dari luar 
negeri dilakukan apabila produksi dan pasokan hewan atau 
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ternak dan produk hewan di dalam negeri belum mencukupi 
kebutuhan konsumsi masyarakat.”  ---------------------------------------------  
 

8. Lebih lanjut, pengaturan mengenai pengeluaran dan pemasukan 

sapi diatur Kementerian Perdagangan antara lain melalui 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 

tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk 

Hewan, beserta perubahannya (“Permendag No. 46/2013”). 

Permendag No. 46/2013 mengatur bahwa pemasukan atau 

importasi sapi setidaknya harus mendapatkan Rekomendasi 

dari Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (“SPI”) 

dari Kementerian Perdagangan. ----------------------------------------  

9. Intervensi Pemerintah dalam hal pengaturan pemasukan sapi 

antara lain ditunjukkan melalui kebijakan kuota impor dimana 

Pemerintah memberikan kuota impor dalam jumlah tertentu di 

periode tertentu kepada pelaku usaha. Saksi dari Direktorat 

Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam Butir 12, 43, 69, dan 

72 BAP tanggal 23 November 2015 (vide Bukti B6) menyatakan 

sebagai berikut: -----------------------------------------------------------  

12 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Terkait ketentuan kuota sapi yang hanya 50.000 

ekor, apakah Saudara saat itu sudah ada disana? 

Jawaban Ya, tapi kami tidak menentukan jumlah tersebut, 

dimana penetapan kuota berdasarkan hasil sidang 

Kabinet. 

 

43 Pertanyaan  

Investigator 

Sebelum tanggal tertulis di SPI, apakah perusahaan 

bisa merealisasikan ijinnya? 

Jawaban Tidak bisa. Baru bisa impor sesuai masa berlaku 

SPI. 

 

69 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Siapa yang membagi kuota sapi 50.000 ekor ke 

pelaku usaha? Apakah Kemendag atau para 

pelaku tersebut? 

Jawaban Yang membagi Kemendag secara proporsional. 

 

72 Pertanyaan 

Terlapor 20 

Jadi pembagian kuota dilakukan oleh Kemendag 

bukan feedloter? 

Jawaban Ya secara proporsional. 

 

10. Ketergantungan pelaku usaha terhadap kuota dan kebijakan 

Pemerintah disampaikan Ahli Rochadi Tawaf dalam Butir 27 dan 

30 BAP tanggal 19 Januari 2016 (vide Bukti B21) sebagai 

berikut: ---------------------------------------------------------------------  
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27 Pertanyaan 

Terlapor VIII 

Jadi secara substansial yang mengatur distribusi 

adalah Pemerintah? 

Jawaban Pemerintah mengatur namun yang melaksanakan 

adalah para pengusaha 

 

30 Pertanyaan 

Terlapor VIII 

Jadi, kegiatan feedloter tergantung pada kebijakan 

Pemerintah? 

Jawaban Ya, pada dasarnya feedlot ini sangat tergantung 

pada kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama 

masalah periodesasinya (periodesasi kuota impor 

sapi), misalnya per triwulannya. Triwulan satu, 

triwulan dua, dan seterusnya atau kuartal satu, 

kuartal dua, kuartal tiga, dan seterusnya. Jadi 

bisnis tersebut dilakukan based on kondisi bahan 

bakunya karena feedlot ini 99% bahanberasal dari 

sapi impor. 

 

Keterangan Ahli Rochadi Tawaf di atas diperkuat keterangan 

Saksi dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan dalam 

Butir 137 dan 138 BAP tanggal 23 November 2015 (vide Bukti 

B5) sebagai berikut:  -----------------------------------------------------  

 

137 Pertanyaan 

Investigator 

Bahwa ijin impor diberikan per triwulan, apakah 

dimungkinkan suatu pelaku usaha yang diberikan 

ijin di triwulan satu tapi baru dilakukan di triwulan 

tiga? 

Jawaban Tidak bisa, pemberian ijin saat periode itu, jika tidak 

direalisasikan akan hangus. 

 

138 Pertanyaan 

Investigator 

Apakah pernah ada kejadian demikian, ijin di 

triwulan satu tapi baru dilakukan di triwulan tiga? 

Jawaban Tidak ada. 

 

11. Selain pengaturan pemasukan pasokan (kuota), Pemerintah 

melalui kementerian atau badan terkait terkait juga 

melaksanakan monitoring dan pengawasan dalam 

pelaksanaan/realisasi impor sapi yang dilakukan pelaku usaha. 

Hal ini didasarkan keterangan Saksi dalam persidangan sebagai 

berikut: ---------------------------------------------------------------------  

 

Keterangan Saksi dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar 

Negeri dalam Butir 48 BAP tanggal 23 November 2015 (vide 

Bukti B6):  -----------------------------------------------------------------  

 

48 Pertanyaan 

Investigator 

Apakah Kementan mendapat realisasi kuota 

impor? 

Jawaban Setiap bulan perusahaan yang mendapatkan 
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SPI wajib melaporkan realisasi kepada 

Kemendag dan tembusan disampaikan kepada 

Kementan. 

 

Keterangan Saksi dari Badan Karantina Pertanian Kementerian 

Pertanian dalam Butir 48 BAP tanggal 14 Desember 2015 (vide 

Bukti B11):  ----------------------------------------------------------------  

 

48 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Pihak apa saja yang terkait dengan jumlah sapi? 

Jawaban Ada Kemendag RI yang menerbitkan SPI, Kementan 

RI yang memberikan rekomendasi, Bea Cukai yang 

melakukan pengawasan dan kami Badan 

Karantina yang akan melakukan tindakan 

karantina. Dalam importisasi apabila jumlah sudah 

melebihi yang ditentukan maka akan terkoreksi 

dalam sistem INSW dan selama ini tidak pernah 

ada masalah. 

 

12. Apabila pelaku usaha tidak dapat merealiasikan kuota impor 

sesuai dengan yang ditentukan Pemerintah, maka Pemerintah 

akan menjatuhkan sanksi. Hal ini sebagaimana disampaikan 

Saksi dan Ahli sebagai berikut: -----------------------------------------  

 

Keterangan Saksi dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar 

Negeri dalam Butir 24 dan 25 BAP tanggal 23 November 2015 

(vide Bukti B6):  -----------------------------------------------------------  

 

24 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Jika pengajuan kuota berbeda dengan realisasi 

impor, artinya importir tidak merealisasikan 

pencapaiannya. Apakah dengan tidak terealisasi 

tersebut, importir dapat terkena sanksi? 

Jawaban Tahun 2014 ada sanksi dari aturan Kemendag. 

Jika dalam satu tahun tidak ada realisasi 

mencapai 80%, maka ada pembekuan ijin impor 

selama 3 bulan. 

 

25 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Dalam implementasinya jika tidak terealisasi, apa 

yang dilakukan oleh Kemendag? 

Jawaban Membekukan ijin impornya. 

 

Keterangan Saksi dari Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan dalam Butir 136 BAP tanggal 23 November 2015 (vide 

Bukti B5) sebagai berikut:  ----------------------------------------------  
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136 Pertanyaan 

Investigator 

Apakah dimungkinkan untuk sengaja tidak 

merealisasikan? 

Jawaban Jika suatu perusahaan sengaja tidak 

merealisasikan maka akan diberi punishment, 

alokasi akan diturunkan drastis. 

 

Keterangan Ahli Rochadi Tawaf dalam Butir 28 dan 29 BAP 

tanggal 19 Januari 2016 (vide Bukti B21) sebagai berikut:  -------  

 

28 Pertanyaan 

Terlapor VIII 

Jika seandainya feedloter itu tergantung pada 

periodesasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, 

apakah feedloter mendapatkan sanksi jika impor 

yang dilakukan kurang dari kebijakan yang telah 

diatur Pemerintah? 

Jawaban Betul. 

 

29 Pertanyaan 

Terlapor VIII 

Lalu jika melebihi apa yang telah menjadi 

kebijakan Pemerintah tersebut, apakah feedloter 

juga mendapatkan sanksi? 

Jawaban Betul. 

 

13. Selain pengaturan pasokan, Pemerintah juga menerapkan 

referensi harga. Fakta ini disampaikan Saksi dari Direktorat 

Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam Butir 73 BAP tanggal 

23 November 2015 (vide Bukti B6) sebagai berikut: ----------------  

 

73 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Ada harga 76.000/kg yang menentukan adalah 

Kemendag, apakah ada formulasinya? 

Jawaban Saya tidak tahu, kami mengundang stakeholder 

instansi terkait yaitu Kementerian Pertanian, 

Kementerian Perekonomian sehingga muncul angka 

tersebut. 

 

14. Berdasarkan ketentuan di atas serta didukung keterangan Saksi 

dan Ahli, telah jelas bahwa kegiatan importasi sapi merupakan 

sesuatu yang diatur secara ketat oleh Pemerintah, antara lain 

terkait pasokan, distribusi, dan harga (highly regulated), yang 

dimana dalam implementasinya melibatkan berbagai instansi 

Pemerintahan terkait sesuai kedudukan, tugas, dan fungsinya 

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.  --  

15. Kondisi persaingan dalam pasar yang diatur secara ketat oleh 

Pemerintah (highly regulated) berbeda dengan pasar yang tidak 

diatur secara ketat. Dengan demikian seharusnya penerapan 

prinsip dan norma persaingan usaha di antara kedua pasar 

tersebut tidak dapat dipersamakan. Namun demikian, Tim 
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Investigator tidak memahami hal ini sehingga Tim Investigator 

begitu saja menuduh Para Terlapor dalam perkara ini.  -----------  

16. Terkait karakteristik pasar atau industri yang diatur secara 

ketat oleh Pemerintah, Ahli hukum persaingan usaha Kurnia 

Toha dalam Butir 75 BAP tanggal 2 Maret 2016 (vide Bukti B59) 

menyampaikan sebagai berikut: ---------------------------------------  

75 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Akar permasalahan ini adalah kebijakan 

Pemerintah, ada pembatasan, kuota sangat 

terbatas membuat bergejolak. Dalam pasal 35, 

tugas institusi persaingan ini harusnya 

memberikan rekomendasi dan kebijakan bukan 

mengejar-ngejar pelaku usaha. Apakah cukup 

bijak, standar pertimbanganya jika dalam bentuk 

represif bukan persuasif? 

Jawaban Jadi pasar bukan hanya terkait persaingan tapi 

juga adanya campur tangan negara. Jika memang 

cukup bukti, pelaku usaha ini melanggar memang 

harus diperiksa, tapi lagi-lagi harus cukup bukti. 

Kebijakan negara, kuota harus dipertimbangkan, 

karena ini menciptakan persaingan terbatas, ini 

sudah jadi regulated industry. 

 

17. Pada praktiknya, pada pasar yang bersaing secara sempurna 

akan memaksimalkan keuntungan yang didapat oleh konsumen. 

Namun demikian, terdapat rasionalitas tertentu mengapa 

Negara dan Pemerintah melakukan intervensi ke pasar dengan 

menetapkan regulasi. UU Pangan mengamanatkan kepada 

Pemerintah untuk mewujudkan tersedianya pangan dan 

mewujudkan tingkat kecukupan pangan. Tujuan kepentingan 

umum inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Negara melalui 

Pemerintah untuk meregulasi secara ketat tata niaga, termasuk 

importansi sapi. Dengan adanya intervensi Pemerintah secara 

ketat tersebut, maka kondisi persaingan yang ada tidak dapat 

dipersamakan dengan kondisi persaingan dimana pasar tidak 

diatur secara ketat, termasuk mengenai pasokan dan harganya.  

18. Dengan demikian, adanya ketebatasan pasokan tidak dapat 

begitu saja dianggap kartel atau melakukan pembatasan 

pasokan karena faktanya pasokan sapi impor sudah diatur dan 

dibatasi secara ketat oleh Pemerintah sendiri, apalagi pada 

kuartal III Tahun 2015 terjadi penurunan secara drastis 

sehingga para pelaku usaha menjadi panik dan melakukan 

penataan kembali untuk menghindari adanya kerugian yang 

diakibatkan oleh adanya kebijakan Pemerintah tersebut. ---------  
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19. Tim Investigator dan Majelis Komisi juga sudah seharusnya 

memperhatikan berbagai aspek yang dialami oleh para feedloter 

dalam melakukan penataan kembali tersebut sehingga tidak 

begitu saja menganggap penataan seperti rescheduling tetap 

dianggap sebagai menahan atau membatasi pasokan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU No. 

5/1999.  --------------------------------------------------------------------  

20. Perlu juga diperhatikan bahwa industri pertanian, termasuk 

peternakan, di yurisdiksi lain seringkali dilihat dengan 

pendekatan yang berbeda dalam menerapkan prinsip dan norma 

persaingan. Hal ini dikarenakan aspek kepentingan umum 

menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam 

industri ini. Hal ini disampaikan oleh United Nations Conference 

on Trade and Development (UNCTAD) dalam paper berjudul The 

Role of Competition Policy in Promoting Sustainable and Inclusive 

Growth (2015) (vide Bukti T6/T17-7). Dokumen tersebut juga 

menunjukkan bahkan tidak jarang otoritas persaingan 

memberikan pengecualian (exemption) terhadap perilaku bisnis 

tertentu yang dilakukan pelaku usaha di sektor pertanian. -------  

21. Berdasarkan hal-hal di atas, pengetahuan, kedalaman dan 

kebijaksanaan Majelis Komisi sangat diperlukan dalam 

memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara ini.  -----  

B. TERBUKTI BAHWA PASAR BERSANGKUTAN YANG DITENTUKAN 

OLEH TIM INVESTIGATOR ADALAH SALAH DAN TIDAK BERDASAR 

SEHINGGA SUDAH SEHARUSNYA DUGAAN PELANGGARAN YANG 

DIAJUKAN OLEH TIM INVESTIGATOR DITOLAK  -------------------------  

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999, yang dimaksud 

dengan pasar bersangkutan adalah sebagai berikut:  --------------  

“Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan 
jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha 
atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau 
substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.”  ---------------------  

2. Peraturan KPPU Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pedoman 

Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan 

(“Pedoman Pasar Bersangkutan”) menyatakan bahwa terdapat 

dua aspek dalam penentuan pasar bersangkutan, yaitu produk 

dan geografis. Berikut kutipan dari halaman 14 Pedoman Pasar 

Bersangkutan: -------------------------------------------------------------  

“Secara umum, berdasarkan pendekatan universal pasar 
bersangkutan memiliki dua aspek utama, yaitu produk dan 
geografis (lokasi). Atas dasar dua aspek inilah kemudian Pasar 
Bersangkutan ditetapkan dalam kasus-kasus persaingan usaha”. 
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3. Lebih lanjut, pada halaman 10 – 11 Pedoman Pasar 

Bersangkutan dinyatakan sebagai berikut: --------------------------  

“Pasar produk didefinisikan sebagai produk-produk pesaing dari 
produk tertentu ditambah dengan produk lain yang bisa menjadi 
substitusi dari produk tersebut. Produk lain menjadi substitusi 
sebuah produk jika keberadaan produk lain tersebut membatasi 
ruang kenaikan harga dari produk tersebut.  -------------------------  
 

Pasar Geografis adalah wilayah dimana suatu pelaku usaha 
dapat meningkatkan harganya tanpa menarik masuknya pelaku 
usaha baru atau tanpa kehilangan konsumen yang signifikan, 
yang berpindah ke pelaku usaha lain di luar wilayah tersebut. 
Hal ini antara lain terjadi karena biaya transportasi yang harus 
dikeluarkan konsumen tidak signifikan, sehingga tidak mampu 

mendorong terjadinya perpindahan konsumsi produk tersebut.”  
 

4. Berdasarkan uraian di atas, Tim Investigator seharusnya 

terlebih dahulu harus menganalisis dan mendefinisikan pasar 

bersangkutan secara tepat dan benar, baik untuk produk dan 

geografis (territory).  ------------------------------------------------------  

Pasar produk  ----------------------------------------------------------------------  

1. Berdasarkan LDP, Tim Investigator berpendapat bahwa pasar 

produk dari perkara a quo adalah sapi impor. Tim Investigator 

berpendapat bahwa pada saat terjadi kenaikan harga sapi 

impor, konsumen sapi impor tidak memilih untuk mengganti 

produk lain, seperti sapi lokal dan kerbau.  --------------------------  

2. Bahwa dalam menyatakan dalilnya di atas, tidak ada bukti 

pendukung apapun yang diajukan oleh Tim Investigator selain 

pernyataan secara sepihak. Tidak ada survei terhadap 

konsumen yang valid guna mendukung pernyataannya di atas.   

3. Faktanya, konsumen sapi impor yaitu jagal di RPH/pedagang 

besar menilai bahwa sapi impor dan sapi lokal memiliki karakter 

dan fungsi yang sama. Bahwa kemudian menurut keterangan 

Saksi Direktur PT Sinar Daging Perdana, kenaikan pada harga 

sapi impor akan menyebabkan RPH beralih ke sapi lokal. Hal ini 

tertuang dalam Butir 109 dan 110 BAP tanggal 6 November 

2015 (vide Bukti B3), sebagai berikut: --------------------------------  

109 Pertanyaan 

Terlapor I 

Jika harga sapi impor naik, apakah RPH 

Saudara mencari alternatif lain dengan 

beralih ke sapi lokal? 

Jawaban Iya jika harga sapi lokalnya tidak naik. 

110 Pertanyaan 

Terlapor I 

Apakah hal itu pernah terjadi? 

Jawaban Kami tidak mempermasalahkan apakah itu 

sapi impor atau lokal. 
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4. Keterangan Saksi Adi Warsito juga menegaskan hal serupa 

sebagaimana dinyatakan dalam Butir 30 BAP tanggal 24 

November 2015 (vide Bukti B4): ----------------------------------------  

30 Pertanyaan 

Terlapor VII 

Apakah sapi impor dapat diganti dengan sapi 

lokal? 

Jawaban Bisa tapi harga menjadi tinggi. Karena genetik 

sapi impor beda sehingga EGP juga beda dari 

sapi lokal. Jika tidak terpaksa, setahu saya 

feedloter tidak mungkin ambil sapi lokal sehingga 

mungkin karena kuota dikurangi daripada tidak 

jual maka kemudian feedloter itu baru ambil sapi 

lokal. 

 

5. Keterangan Saksi Ahmad Ibnu Attoilah menjelaskan bahwa 

harga jual sapi impor dan lokal sama, sebagaimana dinyatakan 

Saksi dalam Butir 73 BAP tanggal 26 November 2015 (vide Bukti 

B10): ------------------------------------------------------------------------  

73 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Daging yang dijual di pasar baik eks impor dan 

eks lokal, harga berbeda, bagaimana 

penghitungannya untuk dijual di pasaran? 

Jawaban Biaya Pesantren saya lebih murah, karena 

rumput kami punya sendiri. Saya jual sapi lokal 

dengan sapi impor dengan harga yang sama. 

 

6. Kemudian hal ini dipertegas oleh Ahli Rochadi Tawaf 

sebagaimana dinyatakan pada Butir 21 BAP tanggal 19 Januari 

2016 (vide Bukti B21): ---------------------------------------------------  

21 Pertanyaan 

Terlapor XXII 

Terkait daging sapi impor dan daging sapi lokal, 

menurut pandangan Saudara Ahli, apakah sapi 

lokal ini termasuk substitusi sapi impor? 

Jawaban Sapi lokal ini jelas merupakan substitusinya, 

yang sebenarnya menurut saya bukan sapi lokal 

substitusinya, tapi sapi impor substitusinya. 

Karena dulu kita tidak pernah melakukan impor 

dan kebijakan itu ditetapkan oleh Pemerintah. 

Pada tahun 1990an Dirjen Peternakan 

menyebutkan bahwa substitusi importasi dan 

daging itu di dalam programnya. Yang kedua 

secara teoritis disebutkan bahwa barang 

substitusi itu apabila harga naik untuk barang A, 

menyebabkan barang B juga naik 

permintaannya. Jadi kalau ada dua barang yang 

memiliki fungsi yang sama, barang A ini naik 

harganya, maka barang B akan naik 

permintannya. Dan ini terjadi pada kondisi kita 

hari ini. 
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7. Mengacu kepada Pedoman Pasar Bersangkutan, dalam 

menentukan pasar produk, faktor-faktor yang harus 

dipertimbangkan yaitu: --------------------------------------------------  

a. Indikator harga  ---------------------------------------------------  

Produk yang dianalisis tidak harus memiliki kesamaan 

harga, karena variasi harga dari produk yang dianalisis 

sangat mungkin terjadi. Dalam hal ini, konsumen sapi 

sangat mungkin untuk beralih dari sapi impor ke sapi 

lokal. Dari sisi harga, tidak ada perbedaaan signifikan 

diantara sapi lokal dan sapi impor. Hal ini terlihat dari 

grafik berikut ini yang menunjukkan harga sapi lokal dan 

sapi impor:  ---------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Grafik Perbandingan Antara Harga Jual Sapi Impor dan Sapi 

Lokal Terlapor XVII.  -------------------------------------------------------------  

 

8. Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa perbedaan antara 

harga jual sapi impor dan sapi lokal tidak memiliki perbedaan 

yang signifikan (36,82%), bahkan pada periode Juli Tahun 2012, 

Maret Tahun 2013, dan Mei Tahun 2013 harganya hampir 

sama. Bahkan pada bulan Maret 2013, harga sapi lokal lebih 

murah daripada harga sapi impor. Perbedaan harga yang tidak 

signifikan ini seharusnya tidak menjadikan sapi impor dan sapi 

lokal berbeda. Hal ini diperkuat oleh keterangan Ahli Kurnia 

Toha yang dinyatakan pada Butir 24 BAP tanggal 2 Maret 2016 

(vide Bukti B59) sebagai berikut: --------------------------------------  

24 Pertanyaan 

Terlapor VI 

dan Terlapor 

XVII 

Ada pihak tertentu yang membedakan pelaku 

usaha yang bersaing harga dengan yang tidak 

bersaing dengan harga. Bagaimana menurut 

pendapat Ahli? 

Jawaban Perbedaan harga dalam persaingan adalah hal 

yang biasa. Harus dilihat perbedaan yang seperti 

apa. Praktek di Eropa perbedaan 100% maka 

pasti tidak bersaing. 
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9. Dugaan awal adanya perkara a quo adalah disebabkan tingginya 

harga daging sapi di konsumen akhir. Kemudian dari penjelasan 

diatas diketahui bahwa pasokan daging bersumber dari sapi 

lokal, sapi impor dan daging impor. Tujuan awal adanya sapi 

impor dan daging impor adalah untuk menambah kekurangan 

pasokan daging dari sapi lokal, maka dari aspek tersebut dapat 

diketahui bahwa sapi impor dan daging impor adalah substitusi 

dari sapi lokal. Hal ini dinyatakan oleh Saksi Kementerian 

Pertanian dalam Butir 8 BAP tanggal 23 November 2015 (vide 

Bukti B5) sebagai berikut: -----------------------------------------------  

8 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Ceritakan dalam 5 tahun terakhir komposisi 

impor dan lokal yang masuk ke wilayah DKI dan 

Jabodetabek? 

Jawaban Bahwa impor dari 2009 s.d 2015 relatif tinggi 

terkait kebijakan. Pada 2009 impor tertinggi 

mencapai 765.485 ekor dari ijin yang diberikan 

Pemerintah sebesar 1.118.672 ekor. Pada 2010 

impor menjadi 520.594 ekor dari ijin yang 

diterbitkan Pemerintah sebesar 600.959 ekor. 

Tahun 2011 impor sebesar 400.995 ekor dari ijin 

yang diterbitkan Pemerintah sebanyak 656.150 

ekor. Pada tahun 2011 ada kebijakan untuk 

melakukan penghentian impor karena setelah 

dianalisis oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Kementan bahwa dalam kurun waktu 

terakhir (2008-2010) jumlah impor sangat besar. 

Sapi Impor tidak terkendali, terpasarkan ke 

daerah sentra dan ke peternakan sehingga 

peternakan rakyat jadi tertekan. Kemudian 

diterbitkan Peraturan Kementan No. 52 tahun 

2011 yang mengatur mengenai pemasukan sapi 

bakalan impor sehingga tahun 2012 Pemerintah 

menetapkan 283.000 ekor untuk impor, tapi 

realisasinya 278.124 ekor. Pada tahun 2013 

Pemerintah menetapkan 266.998 ekor, hingga 

realisasi akhir Juli sebesar 261.330. Namun 

semester kedua terjadi perubahan kebijakan 

dimana pada saat tahun 2011 impor terencana 

dan jumlah ditentukan, namun di 2013 

Pemerintah mengubah kebijakan kepada 

referensi harga karena dirasakan harga daging 

sangat tinggi yang disinyalir akibat kurangnya 

pasokan. Hingga kemudian ditetapkan harga 

referensi di angka Rp.76.000, sejak Agustus 

2013. s.d sekarang impor terbuka selama harga 

daging diatas Rp.76.000,-. Bahwa kondisi 

sampai sekarang harga daging tidak pernah 
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turun dibawah Rp.76.000,- bahkan di harga 

Rp.80.000,- pun tidak pernah. Sejak perubahan 

tersebut maka pengeluaran ijin ada di 

Kemendag. Dari Kementan hanya beri 

rekomendasi teknis, jadi tidak pernah berkaitan 

dengan berapa jumlah penerapan ijin impor. 

Tahun 2014 dari data karantina dan Kemendag, 

realisasi sebesar 768.410 ekor masuk dari ijin 

yang diterbitkan sebesar 902.109. Pada 2015 

realisasi s.d Oktober sebesar 354.927 ekor dari 

ijin yang diterbitkan Pemerintah sebanyak 

649.635 ekor. 

10. Dari sudut pandang ekonomi, kuota merupakan kebijakan 

Pemerintahyang bertujuan sebagai upaya perlindungan 

terhadap produk dalam negeri. Kuota impor pada akhirnya akan 

membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri. 

Dalam hal ini, pemberlakuan kebijakan kuota impor sapi 

bertujuan untuk melindungi pasar sapi lokal. Dengan demikian 

sangat jelas bahwa sapi impor merupakan substitusi dengan 

sapi lokal untuk menyediakan pasokan daging sapi.  --------------  

11. Berdasarkan penjelasan di atas, merupakan hal yang tidak logis 

dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan apabila sapi 

impor dinyatakan berada dalam pasar bersangkutan yang 

berbeda dengan sapi lokal dan daging impor. Semua jenis 

produk tersebut berada dalam satu paket kebijakan karena 

mempunyai fungsi dan kegunaan yang sama serta merupakan 

substitusi satu sama lain.  ----------------------------------------------  

12. Hal ini dipertegas oleh Ahli Arief Bustaman pada Butir 8 BAP 

tanggal 2 Februari 2016 (vide Bukti B24): ----------------------------  

6 Pertanyaan 

Investigator 

Jelaskan perbedaan antara kuota dan tarif yang 

ada dalam perdagangan internasional? 

Jawaban Kuota merupakan salah satu kebijakan yang 

biasa digunakan Pemerintah dalam perdagangan 

internasional. Kebijakan Pemerintah itu terbagi 

menjadi 2 yaitu tariff policy dan non tariff policy. 

Tariff policy biasa dikenal di Indonesia sebagai 

bea masuk. Sedangkan non tariff policy ada 

beberapa jenis, seperti kuota ekspor impor, 

subsidi sehingga kuota menjadi salah satu 

bagian dari non tariff policy. Kapan 

menggunakan kuota adalah ketika barang yang 

harus diimpor adalah barang yang strategis bagi 

suatu negara sehingga dengan kuota maka 

Pemerintah bisa menjamin pasokan yang 

diimpor.  

...... 
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b. Karakter dan Kegunaan Produk --------------------------------  

13. Produk dalam pasar produk yang sama tidak harus memiliki 

bentuk atau kualitas yang sama. Selama konsumen 

menentukan produk tersebut memiliki karakter dan fungsi yang 

sama, maka produk-produk tersebut substitusi satu dengan 

yang lainnya. Dilihat dari sisi karakter dan kegunaan produk 

sapi lokal, sapi impor dan daging impor memiliki kegunaan yang 

sama di sisi konsumen akhir. Hal ini dibuktikan bahwa 

konsumen akhir tidak dapat membedakan sumber daging yang 

digunakan berasal dari sapi lokal, sapi impor atau daging impor. 

Hal ini dinyatakan oleh Ahli Rochadi Tawaf pada Butir 9 BAP 

tanggal 19 Januari 2016 (vide Bukti B21) sebagai berikut: -------  

9 Pertanyaan 

Investigator 

Sebagai seorang akademisi, apabila terdapat 

suatu tuduhan, yang mana tuduhan atas 

kelangkaan daging sapi dan kenaikan harga 

daging ini hanya disudutkan padafeedloter, 

bagaimana pandangan Saudara Ahli? 

Jawaban Ini perlu kami jelaskan bahwa ujung dari bisnis 

ini adalah daging. Daging jika sudah ada di 

pasar, tidak akan dikenal lagi (sulit dibedakan) 

daging sapi asal mana, apakah asal sapi Bali, 

apakah asal kerbau, apakah asal impor dan 

sebagainya. Konsumen kita sendiri umumnya 

adalah konsumen spesifik, yang lebih menyukai 

hot meat daripada frozen meat.  

...... 

14. Bahwa dalam penentuan pasar bersangkutan harus dilandasi 

dengan survei dan/atau riset yang valid secara langsung kepada 

konsumen dan bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini sangat 

krusial mengingat pasar sapi impor yang bersifat heterogen 

dimana antara produk satu sapi dengan sapi lain berbeda-beda, 

bahkan untuk bagian tubuh yang sama. Hal ini dipertegas oleh 

Ahli Kurnia Toha yang dinyatakan pada Butir 19 – butir 23 BAP 

tanggal 2 Maret 2016 (vide Bukti B59), sebagai berikut: -----------  

19 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Apabila jangkauan pelaku usaha tidak hanya di 

tempat tertentu tetapi bisa dimana saja dan tidak 

ada hambatan, apakah penyempitan ini masuk 

definisi pasar bersangkutan? 

Jawaban Pasar bersangkutan dalam hukum persaingan 

usaha tidak bisa dilihat dari sudut 

permintaannya saja. Kita harus tahu pasarnya 

apa, apakah pasar akhir karena dari situ baru 

kita tahu dimana pembeli dan penjualnya 

ketemu. Kalau pembeli akhir maka pasarnya 

pasar akhir, kalau ketemunya di bahan baku 
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maka marketnya di market bahan baku. Kita 

asumsikan di market distributor, kalau distributor 

sebagai pembeli kemudian penjual menaikkan 

harga barangnya dan distributor masih membeli 

dari pembeli dari wilayah lain maka masih pada 

pasar yang sama. Begitu juga jika dilihat dari sisi 

supply, penjual dimana pembelinya meminta 

murah kemudian penjual masih bisa menjual ke 

tempat yang lain dimana pembelinya bersedia 

membeli dengan harga mahal maka market ini 

berada dalam 1 market. Jadi untuk menentukan 

1 pasar bersangkutan tidak bisa tebak-tebak, 

tetapi harus ada reason terkait konsumennya, 

supplynya, dan harganya baru bisa tahu 

perpindahan pembeli dan penjual dan ini 

memerlukan riset.  

 

20 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Seandainya di satu sisi penjual bisa menjual 

kemana saja dan pembeli bisa dari mana saja 

tidak hanya dari tempat tertentu yang 

ditentukan, apakah pasarnya bisa lebih luas 

atau tidak sempit? 

Jawaban Ada patokan dalam hukum persaingan usaha 

dimana ada perubahan 5/10% harga dan masih 

bisa menjual ke tempat lain maka ini masih 1 

market. 

 

21 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Jadi apakah u ntuk menentukan itu harus 

survey? 

Jawaban Iya. 

 

22 Pertanyaan 

Terlapor VI 

dan Terlapor 

XVII 

Jika tidak didukung survey, valid tidak, atau 

apakah masih bisa diterjemahkan tidak? 

Jawaban Tidak bisa hanya tebak saja. Kita tidak bisa 

menyatakan aqua dan merk lain bersaing 

meskipun sama-sama air. Yang sama saja belum 

tentu bersaing apalagi yang beda jadi pasti butuh 

survey. 

 

23 Pertanyaan 

Terlapor VI 

dan Terlapor 

XVII 

Terkait pasar produk, batasan pasar 

bersangkutannya seperti apa? Apakah harus 

berada dalam produk yang sejenis, yang bisa 

saling mensubstitusi ataukah yang memiliki 

fungsi sama? 

Jawaban Ada 3 indikasi yaitu barang sama, jenis sama, 



 

 
-268 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

dan fungsi sama. Tetapi itu tidak cukup tetap 

butuh riset lagi apakah saling bertukar barang 1 

naik maka konsumen akan pindah ke barang 

yang lain. Jika tidak pindah, berarti pasar 

berbeda. Produk yang dianalisa tidak harus 

memiliki kesamaan harga karena variasi harga 

mungkin terjadi. Bisa jadi harga memang beda 

tetapi sebenarnya di pasar bersangkutan yang 

sama. 

 

15. Bahwa adanya inkonsistensi dari analisis Tim Investigator dalam 

menentukan pasar produk dalam LDP, apakah produk sapi atau 

produk daging. Hal ini dapat dilihat dari analisis obyek perkara 

adalah sapi impor, namun pada analisis selanjutnya Tim 

Investigator meluaskan pasar ke pasar daging karkas dalam 

penentuan pasar geografis. Inkonsistensi ini akan menciptakan 

ketidakjelasan dalam penentuan pasar produk, dimana pasar 

produk sapi impor atau pasar produk daging sapi. -----------------  

16. Jika berdasarkan latar belakang Perkara yang bersumber dari 

kenaikan harga daging sapi di masyarakat, seharusnya pasar 

produk dalam Perkara a quo adalah pasar penyediaan daging 

sapi di tingkat retail (downstream) yang bersumber dari sapi 

lokal, sapi impor, dan daging impor (videBukti T6/T17-1). Jika 

pasar produk berada di pasar retail (tingkat konsumen akhir) 

maka Terlapor VI dan Terlapor XVII tidak melakukan kegiatan 

usaha dan tidak mampu mengatur harga di pasar retail. Dengan 

demikian, jika pasar produk Perkara a quo adalah pasokan di 

pasar retail, maka tuduhan Tim Investigator dalam LDP salah 

dan tidak berdasar.  ------------------------------------------------------  

Pasar Geografis  ------------------------------------------------------------------  

1. Tim Investigator membatasi wilayah cakupan perkara a quo 

adalah Jabodetabek berdasarkan perilaku pedagang daging sapi 

atau RPH yang mogok berdagang pada saat terjadinya kenaikan 

harga daging di pasaran. Hal ini bertentangan dengan fakta 

bahwa pemogokan tidak hanya dilakukan di Jabodetabek saja, 

namun juga dilakukan di daerah lain, seperti Jawa Barat dan 

Banten (vide Bukti T6/T17-2).  ------------------------------------------  

2. Persaingan antar feedloter tidak hanya terbatas di Jabodetabek 

saja namun bisa melingkupi seluruh wilayah di Indonesia. Hal 

ini dibuktikan dengan fakta bahwa lokasi feedloter tidak hanya 

berlokasi di Jabodetabek saja, namun berlokasi di Sumatera, 

Jawa, Bali, NTB, NTT, dan Sulawesi (vide Bukti T6/T17-1). -------  
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3. Selain itu, jangkauan pemasaran atau konsumen para feedloter 

juga tidak hanya berada di Jabodetabek, melainkan di seluruh 

wilayah di Indonesia. Hampir semua feedloter juga menjual 

sapinya kepada konsumen lain yang berada di luar wilayah 

Jabodetabek. Bahkan terdapat pelaku usaha yang hanya 

menjual ke wilayah Jabodetabek sebesar 15% dari total 

penjualannya.  -------------------------------------------------------------  

4. Tim Investigator dalam LDP menyebutkan bahwa pasar daging 

karkas di Jabodetabek. Pembatasan ini tidak memiliki alasan 

yang kuat, hal ini dikarenakan feedloter tidak bisa membatasi 

kegiatan penjualan yang dilakukan oleh RPH/jagal/pedagang 

besar.RPH/jagal/pedagang besar memiliki kebebasan untuk 

menjual daging ke wilayah manapun tanpa seizinfeedloter.Hal 

ini diperkuat dengan keterangan Saksi PT Sinar Daging Perdana 

dalam Butir 82 BAP tanggal 6 November 2015 (vide Bukti B3) 

sebagai berikut: ------------------------------------------------------------  

82 Pertanyaan 

Investigator 

Konsumen pasar modern yang Bapak maksud tadi 

dari mana saja dan apakah masih dalam 

Jabodetabek? 

Jawaban Iya masih dalam Jabodetabek, juga untuk hotel 

dan restaurant di Bali dan Lombok. 

 

5. Bahwa izin impor yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak 

terbatas hanya diperuntukkan di Jabodetabek saja namun juga 

untuk wilayah lain di Indonesia. Hal ini dinyatakan oleh 

Kementerian Pertanian pada Butir 6 BAP Sidang Pemeriksaan 

tanggal 23 November 2015 (vide Bukti B5): ---------------------------  

6 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Sapi impor men supply berapa persen ke 

Jabodetabek dari keseluruhan prosentase 

nasional? 

Jawaban Jabodetabek sedikitnya 70%, sekitar 30% ke 

wilayah Sumatera (Lampung, Sumatera Utara dan 

Sumatera lainnya). 

 

6. Dengan demikian, inkonsistensi penentuan pasar geografis oleh 

Tim investigator menciptakan keraguan dalam penentuan pasar 

produk. Jika pasar produk adalah produk daging di 

Jabodetabek, maka kondisi persaingan terjadi antara pasokan 

sapi lokal, sapi impor dan daging impor.  ------------------------------  

Kesimpulan Pasar Bersangkutan  ----------------------------------------------  

1. Pedoman Pasar Bersangkutan telah menyatakan dengan jelas, 

bahwa definisi pasar bersangkutan adalah langkah awal untuk 

analisis persaingan usaha. Jika terdapat kesalahan dalam 

menetapkan pasar bersangkutan pada tahap awal analisis 



 

 
-270 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

persaingan usaha, maka analisis dan kesimpulan yang 

didasarkan pada definisi yang salah adalah keputusan yang 

cacat dan tidak dapat diandalkan.  -------------------------------------  

2. Bahwa dalam LDP, terdapat kesalahan Tim Investigator dalam 

menentukan pasar bersangkutan dengan mengeluarkan sapi 

lokal dan daging impor dalam pasar produk serta membatasi 

pasar geografis hanya di wilayah Jabodetabek saja.  ----------------  

3. Pendefinisian pasar bersangkutan dengan tepat itu penting 

untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap 

Pasal 11 atau Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999, karena pada 

prinsipnya kedua pasal tersebut mensyaratkan analisis dampak 

anti persaingan (yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat). Berdasarkan 

dokumen dari Ahli Rochadi Tawaf (vide Bukti T6/T17-1), jelas 

bahwa secara umum pangsa pasar sapi impor hanya sebesar 

20% dari total pasar Indonesia, sehingga seharusnya tidak ada 

dampak anti persaingan dari kebijakan yang dilakukan oleh 

para importir Sapi. Apalagi harga jual sapi impor pada dasarnya 

lebih murah dibandingkan harga jual sapi lokal, sehingga 

kalaupun ada dampak anti persaingan, seharusnya lebih 

ditujukan kepada harga sapi lokal.  ------------------------------------  

4. Oleh karena definisi pasar bersangkutan telah salah yang 

mengakibatkan kesalahan analisis, maka kesimpulan dalam 

LDP dan alasan atau pertimbangan dugaan pelanggaran dalam 

pokok Perkara a quo tidak berdasar dan tidak dapat digunakan 

dalam proses pembuktian. -----------------------------------------------  

C. MODEL BISNIS SAPI IMPOR TIDAK MEMUNGKINKAN FEEDLOTER 

UNTUK MENENTUKAN HARGA AKHIR DAGING SAPI DI TINGKAT 

KONSUMEN AKHIR  ------------------------------------------------------------  

1. Berikut adalah skema bisnis dari pasokan daging sapi ke 

konsumen akhir:  ----------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Rantai Distribusi Sapi – Daging Sampai Tingkat Konsumen Akhir.  ---  
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2. Bahwa Terlapor XVII memiliki perusahaan afiliasi di Australia 

yang memasok 10% kebutuhan sapi Terlapor VI dan Terlapor 

XVII. Pemasok terbesar Terlapor VI dan Terlapor XVII berasal 

dari peternak dan eksporter lainnya yang tidak memiliki afiliasi 

dengan Terlapor VI dan Terlapor XVII. ---------------------------------  

3. Bahwa Terlapor XVII memiliki salah satu divisi yang memiliki 

kegiatan usaha melakukan pemotongan khusus daging wagyu 

yang berasal dari sapi impor khusus milik Terlapor VI dan 

Terlapor XVII dengan jumlah sapi yang dipotong sebesar 10% 

dari total impor Terlapor VI dan Terlapor XVII.Dalam hal ini, 

Terlapor VI dan Terlapor XVII tidak memiliki kegiatan usaha 

yang terintegrasi dalam rantai distribusi daging sapi di industri 

hilir (downstream market). -----------------------------------------------  

4. Berdasarkan skema diatas, Terlapor VI dan Terlapor XVII 

memperoleh sapi impor dari importir Australia dan memasok 

sapi impor yang telah digemukkan ke jagal yang tergabung di 

RPH yang telah memiliki supply chain dengan feedloter. ------------  

5. Bahwa berdasarkan skema diatas, ada beberapa stakeholder 

yang terkait dalam rantai distribusi dari produk sapi impor 

sampai ke produk daging sapi ke tingkat konsumen akhir. 

Pihak-pihak tersebut adalah: --------------------------------------------  

a. Jagal, merupakan konsumen dari feedloter yang 

melakukan pemotongan di RPH baik RPH milik 

Pemerintah atau RPH milik swasta yang telah miliki izin 

sebagai salah satu supply chain sapi impor.  ------------------  

b. Pedagang besar/bos daging, merupakan konsumen dari 

jagal yang membeli daging sapi berupa karkas yang masih 

dalam potongan besar (rata-rata 1 sapi dipotong menjadi 4 

bagian). Pedagang besar dapat memasok ke pedagang 

lapak di pasar tradinasional atau ke pihak modern 

market. ---------------------------------------------------------------  

c. Pedagang lapak, merupakan pedagang di pasar tradisional 

(wet market) yang menjual daging sapi ke pihak konsumen 

akhir. -----------------------------------------------------------------  

6. Keterangan di atas diperkuat oleh keterangan Ahli Rochadi 

Tawaf pada Butir 133 BAP tanggal 19 Januari 2016 (vide Bukti 

B21):  ------------------------------------------------------------------------  

133 Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Sebagai ahli, yang juga hid up di Jabodetabek 

Bapak melihat pihak mana daripelaku-pelaku 

ini, apakah RPH-nya, apakah feedloter-nya, 

atau jagal? 

Jawaban Semua. Dalam artian begini, ketersediaan 



 

 
-272 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

daging itu tadi saya sarnpaikan ditentukan oleh 

banyak faktor. Pertama adalah perusahaan 

penggemukkan yang tidak hanya feedloter, atau 

peternak penggemukkan. Kedua adalah 

peternakan rakyat dalam hal ini adalah 

ketersediaan daging lokal. Yang ketiga adalah 

para jagal. Yang keempat adalah daging impor, 

dan lain-lain, seperti ASPIDI dan NAMPA 

asosiasinya. Kemudian kita juga harus 

memperhatikan daging impor ilegal yang sangat 

marak di sini. Saya lebih concern sebetulnya 

kepada daging ilegalnya, karena ini yang 

menjadi pemicu atau penyebab dari yang 

lainnya. Walaupun keraguan daging ilegal 

memang akan sangat sulit dibuktikan, tetapi 

kami, saya secara pribadi telah menyaksikan re-

export daging ilegal satu kontainer pada jaman 

Pak Suswono. Itu yang kita temukan, padahal 

kita tahu banyak orang yang mengatakan 

pebisnis daging ini sudah ada di Tanjung Priok 

 

7. Bahwa sistem penjualan feedloteradalah melakukan jual beli 

dengan jagal di RPH dengam harga jual di kandang (farm gate). 

Dalam hal ini jagal selaku pembeli harus menanggung biaya 

transportasi dari kandang menuju RPH. Hal ini ditegaskan oleh 

keterangan Ahli Rochadi Tawaf MS pada Butir 11 BAP tanggal 

19 Janauri 2016 (vide Bukti B21): --------------------------------------  

11 Pertanyaan 

Terlapor XXII 

Saudara Ahli, mohon dijelaskan mengenai 

struktur industri daging sapi ini dari feedlot 

sampai ke daging sapi atau pun nanti ada RPH, 

ada jagal, ada pedagang?! 

Jawaban Jadi di dalam bisnis peternakan sapi potong ini 

kita bagi menurut tatanan sistem agribisnis 

yaitu pra-produksi, produksi atau budidaya, dan 

pascaproduksi. Biasanya di dalam bisnis ini 

dikenal apa yang disebut dengan CCO, Cow 

Calf Operation atau breeding system, kemudian 

ada budidaya, dan ada feedlot. Feedlot ini 

adalah ujung akhir dari satu sistem budidaya 

untuk sistem penggemukan. Di situ ada nilai 

tambah yang memanfaatkan yang disebut 

dengan compensatory growth yaitu 

pertumbuhan kompensasi yang dalam short 

term ia menghasilkan output daging yang baik. 

Pasca dari budidaya ini adalah pasca produksi, 

processing. Processing ini dilakukan sejak dari 

RPH, kemudian processing beef atau processing 

daging diproses menjadi bakso, sosis, dan 
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seterusnya, yang merupakan bisnis tersendiri. 

Jadi pada kasus ini kita lihat feedlot itu sampai 

di ujung farm gate nya adalah di ujung pintu 

farmnya masuk ke RPH, dan RPH sekali lagi 

adalah tempat pemotongan hewan, bukan 

lembaga transaksi, bukan lembaga usaha. 

Tetapi RPH adalah tempat pemotongan hewan 

berdasarkan UU No. 18 Tahun 2009 yang 

direvisi menjadi UU No. 41/2014 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

 

8. Bahwa distribusi sapi impor dari feedloter menjadi daging sapi di 

tingkat konsumen akhir memiliki rantai distribusi yang panjang 

sehingga menciptakan peningkatan biaya dalam setiap tingkat 

distribusinya. Hal ini dinyatakan oleh Ahli Rochadi Tawaf pada 

Butir 158 dan 159 BAP tanggal 19 Januari 2016 (vide Bukti 

B21): -------------------------------------------------------------------------  

158 Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Yang terjadi adalah diderah ini mogok, daerah 

lain tidak mogok, cenderungaman-aman saja, 

tetapi mengapa Jakarta dan sekitarnya menjadi 

bermasalah? Bisa dijelaskan tidak? 

Jawaban Saya akan menjelaskan proses supply di 

Jakarta. DKI Jakarta, katakanlah Jabodetabek. 

Tadi saya katakan hampir 90% lebih di-supply 

oleh sapi ex-impor,karena harga sapi ex-impor 

dibandingkan dengan harga sapi lokal inilebih 

murah, sehingga menyebabkan sapi ex-impor ini 

masuk ke wilayah konsumen. Karena daya beli 

konsumen di pasarnya terbatas, penjual sapi ex-

impor (jagal) akan mengalami kerugian. Jadi, 

karena kebutuhan konsumen,kalau misalnya 

harga daging ini ada kenaikan dengan supply-

nya yang terbatas, otomatis permintaan banyak 

dan jagal harus menaikkan harga.Dengan 

kenaikan harga yang terjadi jagal akan sulit 

untuk men-supply dari langganan-

langganannya. Jadi penurunan harga daging itu 

dilakukan oleh para pejagal ini agar memenuhi 

kebutuhan konsumen pokoknya. Jadi saya lihat 

kenaikan harga ini (yang terbatas) juga terjadi di 

para pemotong ini. 

 

159 Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Jadi Saudara Ahli lebih melihat kenaikan harga 

untuk menjaga supply itu adapada para 

pemotong? 

Jawaban Ya. 
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9. Bahwa selama periode pemogokan RPH, harga jual Terlapor VI 

dan Terlapor XVII kepada konsumen mengalami kenaikan yang 

tidak signifikan. Kenaikan harga selama periode pemogokan 

adalah sebesar 10% – 13 %. Adapun kenaikan tersebut terjadi 

bukan dikarenakan aksi pemogokan oleh RPH namun 

dikarenakan kenaikan harga beli sapi dari importir dan biaya 

operasional lainnya. -------------------------------------------------------  

10. Berikut kami sampaikan pergerakan harga beli sapi Terlapor VI 

dan Terlapor XVII dengan harga jual sapi Terlapor 

(CONFIDENTIAL):  ----------------------------------------------------------  

11. Berdasarkan grafik harga diatas diketahui bahwa ada periode 

dimana harga beli sapi Terlapor diatas harga jual sapi Terlapor 

VI dan Terlapor XVII. Khususnya pada tahun 2015, harga jual 

sapi Terlapor dibawah dan/atau sama dengan harga jual sapi. 

Hal ini menunjukkan bahwa penentuan harga jual sapi Terlapor 

VI dan Terlapor XVII tidak memiliki keuntungan yang tinggi. ------  

12. Bahwa Terlapor VI dan Terlapor XVII sama sekali tidak ikut 

campur dalam menentukan harga daging karena pola 

penjualannya feedloter ke konsumen hanya sampai farm gate. 

Kemudian dapat kami sampaikan bahwa harga daging di tingkat 

konsumen tidak dipengaruhi oleh harga sapi impor. Hal ini 

dapat dilihat dengan analisis Granger Causality (Granger 

Causality test. Basic Econometrics)sebagai berikut:  

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 03/07/16     Time: 11:52 

Sample: 2013M01 2015M12 

Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     IMPOR does not Granger Cause DAGING  34  0.69134 0.5090 

 DAGING does not Granger Cause IMPOR  0.92958 0.4062 

    
    Figur 4. Analisis Granger Causality Untuk Harga Daging – Sapi Impor.  ---------  

 

13. Bahwa berdasarkan pengujian dengan menggunakan metode 

Granger Causality Test di atas diketahui bahwa antara harga 

sapi impor dan harga daging tidak memiliki hubungan sebab 

akibat (kausalitas). Penentuan harga didasari oleh kebijakan 

masing-masing industri dan tidak saling terkait. Hal ini 

membuktikan bahwa Terlapor VI dan Terlapor XVII  tidak 

memiliki kontrol harga sampai ke harga daging di tingkat 

konsumen akhir, dan harga daging di tingkat konsumen akhir 

tidak didasari oleh harga sapi impor. -----------------------------------  
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14. Dengan fakta-fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa Terlapor VI 

dan Terlapor XVII tidak memiliki kemampuan dalam mengatur 

harga daging sapi sampai ke tingkat konsumen akhir. Terlapor 

VI dan Terlapor XVII juga tidak memperoleh keuntungan yang 

eksesif yang dapat dilihat dari harga jual sapi impor 

dibandingkan dengan harga beli sapi tersebut. -----------------------  

D. TERBUKTI BAHWA ADANYA KELANGKAAN PASOKAN DAN GEJOLAK 

HARGA DISEBABKAN OLEH KEBIJAKAN PEMERINTAH, NAMUN 

DEMIKIAN TIM INVESTIGATOR TIDAK MEMPERHATIKAN HAL INI 

SEHINGGA SEMUA TUDUHAN TIM INVESTIGATOR MENJADI TIDAK 

AKURAT DAN TIDAK BERDASAR  --------------------------------------------  

1. Berikut adalah kronologi kebijakan Pemerintah dalam industri 

sapi sebelum tahun 2009 sampai tahun 2015:  ----------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Kronologi Kebijakan Pemerintah di Industri Sapi (2009-2015). 

(sumber Rohadi Tawaf - videBukti T6/T17-1).  --------------------------------------  

 

 

 

 

• Dilaksankan sensus 2011, dengan populasi sapi = 14,8 ekor 

• Pemerintah menilai dengan hasil seperti itu angka swasembada telah tercapai 

• Pemerintah tetap memberlakukan kebijakan pembatasan kuota impor 

• Mulai terjadi kenaikan harga daging sapi 

• Adanya program Swasembada daging sapi pada tahun 2014 
• Target populasi swasembada = 14,2 ekor 
• Diberlakukannya sistem kuota impor 

• Belum adanya Kuota Impor Sapi 

• Pelaku Usaha mengajukan angka impor dan Pemerintah menyetujui angka tersebut 
2009 

2010 

2011 

2012 

• Adanya sensus Ternak dengan populasi sapi = 12,3 ekor 

• Target swasembada daging sapi tidak tercapai 

• Pemerintah tidak memberlakukan kebijakan kuota impor 

• Harga dan pasokan daging sapi stabil 2014 

• Pemerintah kembali memberlakukan pembatasan kuota impor sapi 
• Pada kuartal III 2015, Pemerintah menurunkan kuota dari 250.000 ekor menjadi 50.000 

ekor sapi 

2013 

2015 
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2. Dalam kronologi diatas, diketahui fakta adanya kegagalan 

kebijakan Pemerintah terkait dengan swasembada daging sapi 

serta adanya kaitan antara harga sapi dengan model kebijakan 

Pemerintah yang diterapkan.Penurunan jumlah sapi lokal di 

tahun 2013 kemudian pemberlakukan kebijakan pembatasan 

impor sapi berakibat berkurangnya jumlah pasokan sapi untuk 

RPH/jagal/pedagang besar. Pembatasan pasokan sapi tersebut 

akan berdampak pada pasokan daging di tingkat konsumen 

akhir -------------------------------------------------------------------------  

3. Bahwa Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, tidak 

memiliki data akurat mengenai jumlah sapi lokal yang ada di 

Indonesia. Hal ini berakibat pada ketidakakuratan dalam 

menghitung kuota sapi impor yang akan diterapkan, sedangkan 

disisi lain permintaan masyarakat atas daging sapi semakin 

tinggi. Hal ini ditegaskan oleh Ahli Rochadi Tawaf pada Butir 9 

BAP tanggal 19 Januari 2016 (vide Bukti B21): ----------------------  

 

9 Pertanyaan 

Investigator 

Sebagai seorang akademisi, apabila terdapat 

suatu tuduhan, yang mana tuduhan atas 

kelangkaan daging sapi dan kenaikan harga 

daging ini hanya disudutkan padafeedloter, 

bagaimana pandangan Saudara Ahli? 

Jawaban ...... 

Mengapa persoalan ini dituduhkan seolah-olah 

penyebabnya adalah perusahan feedloter, 

seperti yang ditanyakan tadi kepada saya 

sebagai Ahli, ini kesalahan persepsi dari kita 

semua. Khususnya saya kira Pemerintah yang 

telah memberikan iklim yang tidak kondusif 

terhadap pembangunan peternakan nasional. 

Pembentukan harga itu ditentukan tidak hanya 

oleh sapi impor, bahkan sapi impor itu follower 

dari daging.  

......... 

Ini sudah sejak lama dan kami punya data dari 

India sekalipun yang dilarang masuk, masuk. 

Inilah yang menyebabkan harga daging 

khususnya dalam kasus ini turut menentukan 

membentuk pasar daging di dalam negeri. Jadi 

tidak benar apabila kita membicarakan 

penyebab ini adalah feedlot. Daging lokal atau 

sapi lokal, daging impor kemudian impor ilegal, 

biaya produksi, harga dollar, ini semua 

menentukan terhadap output harga daging di 

Indonesia. 
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4. Dampak kebijakan kuota impor yang tidak akurat menyebabkan 

kondisi seperti dalam grafis berikut ini:  -------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Kurva Permintaan dan Penawaran Dalam Pasar Sapi (ilustrasi).  -------  

 

5. Pada kurva diatas menunjukkan hubungan permintaan dan 

penawaran dari pasar sapi. Kurva ini menggambarkan bahwa 

harga daging di dunia mengalami penurunan namun di 

Indonesia harga sapi terus mengalami kenaikan. Kurva ungu 

adalah jumlah permintaan dan penawaran dengan harga 

sebesar Pint. Namun kemudian Pemerintah yang tidak 

mengetahui data permintaan dan penawaran Indonesia 

menetapkan kebijakan yang salah (kurva merah), maka akan 

menciptakan kenaikan harga dari Pint menjadi Pkuota. Dengan 

kebijakan kuota impor yang salah akan menciptakan 

berkurangnya pasokan dan menciptakan kenaikan harga daging 

di Indonesia. ----------------------------------------------------------------  

6. Bahwa adanya pengurangan dari volume kuota dari sisi pasokan 

akan mempengaruhi harga pada tingkat permintaan yang tetap 

apalagi permintaan yang meningkat. Penjelasan grafis diatas 

ditegaskan oleh Ahli Arief Bustaman pada Butir 9 BAP tanggal 2 

Februari 2016 (vide Bukti B24): -----------------------------------------  

9 Pertanyaan 

Investigator 

Dalam kasus ini, Pemerintah sudah menentukan 

kuota kemudian diberitahukan pelaku usaha. 

Ketika komoditas sudah ditetapkan kuota dan 

dibagikan kepada pelaku usaha dan pelaku 

usaha tidak merealisasikan, apakah hal tersebut 

akan berpengaruh terhadap pasar seperti adanya 

ketersediaan pasokan di pasar maupun 

berpengaruh dari sisi harga tersebut? 

Jawaban Pemerintah sudah memiliki angka kuota kemudian 

didistribusikan ke perusahaan maka angka itu 

merupakan hitungan Pemerintah terkait 

kebutuhan impor maka jelas ketika perusahaan 

 

Qs Qd 

Pint 

Pkuota 



 

 
-278 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

tidak perform dimana impor di bawah harga yang 

diberikan Pemerintah maka otomatis supply di 

dalam negeri akan terjadi shortage sehingga 

akibat langsungnya adalah terjadi kekurangan 

pasokan dan harga komoditas dalam negeri 

tersebut akan naik. 

7. Bahwa kondisi tahun 2013 dan tahun 2015 merupakan periode 

kenaikan harga yang signifikan yang diakibatkan adanya 

kebijakan Pemerintah dalam mengurangi impor sapi. Efek 

psikologis yang timbul akibat berkurangnya pasokan berakibat 

pada kenaikan harga sapi di Indonesia. Hal ini dipertegas oleh 

pernyataan Ahli Rochadi Tawaf dalam Butir 24 BAP tanggal 19 

Januari 2016 (vide Bukti B21):  -----------------------------------------  

24 Pertanyaan 

Terlapor VIII 

Saudara Ahli tadi menyampaikan terjadinya carut 

marut kalau bahasa saya gonjang ganjing seperti 

halnya di tahun 2015 ini kurun waktu Agustus, 

selain itu saya juga pernah mendengar tahun 

2013 juga berlangsung hal yang sama. Apa 

penyebab hal tersebut terjadi dan bagaimana 

benang merah permasalahan yang terjadi antara 

kurun waktu 2013 dan 2015 tersebut? 

Jawaban Tahun 2011 ada PSPK yaitu pendataan sapi dan 

kerbau oleh BPS. Dicatat populasi sapi sebesar 

14,8 juta ekor. Pada posisi 2011 di dalam 

blueprint yang dibuat Pemerintah bahwa 

swasembada daging sapi itu terjadi pada posisi 

14,2 juta. Ini awal dari carut marut kita. Kenapa 

Pemerintah menyatakan pada saat itu kita sudah 

sampai swasembada daging sapi? Saya katakan 

tidak, karena itu sapi-sapi siapa, punya siapa, 

apakah sudah ready di RPH, dan seterusnya. Apa 

akibatnya? Pemerintah menurunkan kebijakan 

yang tadinya 53% impor kurang lebih 760.000an 

ekor, itu diturunkan menjadi 17,5% di 2013. 

Artinya terjadi shorted penyediaan sapi. Dan 

infrastruktur tidak disiapkan, karena sapi yang 

dikatakan ada itu semua milik petani, ada di 

daerah dan tidak siap potong masuk di jagal. Nah, 

shortaged inilah yang menyebabkan supply di 

daerah produsen ke daerah konsumen tidak 

terjadi. Akhirnya apa? Harga melambung tinggi 

dari Rp.70.000an pada saat itu menjadi kurang 

lebih Rp. 90.000-100.000an. Nah di 2015, ini 

berulang kembali. Dalam beberapa tulisan saya di 

media, saya katakan bahwa itu Pemerintah gagal 

paham, karena di kuartal ketiga tahun 2015 

populasi sapi yang sudah ditentukan secara 

bersama antara para pelaku bisnis dengan para 
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stakeholder, dengan Pemerintah di kuartal ketiga 

yang tadinya 250.000 ekor diturunkan menjadi 

50.000 ekor, tanpa alasan yang kuat. Akhirnya 

terjadi shorted kembali. Nah itulah yang 

menyebabkan harga ini melonjak tajam di situ, 

sehingga gonjang ganjing ini sebenarnya adalah 

karena kebijakan Pemerintah itu. Itu yang garis 

merahnya, jadi apa yang akan kita hadapi sejak 

awal saya katakan bahwa kita hadir di sini 

adalah karena kebijakan Pemerintah yang 

menurut saya tidak konsisten bahkan kontra 

produktif terhadap pembangunan peternakan itu 

sendiri. 

8. Bahwa sebelum adanya periode pemberlakuan kuota impor, 

harga daging relatif stabil di tingkat konsumen akhir. Kenaikan 

harga mulai terjadi saat adanya pemberlakukan kebijakan kuota 

impor, apalagi pada saat adanya penurunan kuota impor secara 

drastis pada kuartal III Tahun 2015. Hal ini diperkuat oleh 

pernyataan Saksi dari Kementerian Pertanian pada butir 33 BAP 

tanggal 23 November 2015 (vide Bukti B5) sebagai berikut: -------  

33 Pertanyaan 

Investigator 

Pengaruh pengurangan apakah karena harga sapi 

impor? 

Jawaban … 

Sehingga saat penetapan referensi harga di angka 

Rp.76.000 tidak akan pernah tercapai, karena 

cost di peternak sudah mencapai Rp.85.000. 

Tetapi kenapa saat 2008-2012 harga daging bisa 

di angka Rp.76.000-Rp.80.000 karena paling 

banyak dari impor, bukan hanya impor sapi tapi 

daging beku yang masuk ke pasar. Sehingga 

pasar dikuasai daging beku dan sapi impor. 

… 

9. Bahwa pada kondisi pemberlakuan kebijakan kuota impor 

merupakan faktor yang menyebabkan kenaikan harga daging di 

Indonesia. Hal ini terlihat dari grafik di bawah ini: ------------------  

 
Figur 7. Pergerakan harga daging di tahap konsumen Akhir (Sumber: Data 

Kemendag).  --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Dalam grafik tersebut menjelaskan bahwa kenaikan harga 

daging di tahap konsumen akhir pada tahun 2014 dimana tidak 

terdapat kebijakan pembatasan kuota impor dibandingkan 

dengan harga daging di tahap konsumen akhir pada tahun 2015 

yang menerapkan kebijakan kuota impor. Secara umum, 

pergerakan harga selama periode 1 tahun hampir sama. Dapat 

dilihat bahwa pada periode bulan Mei – Agustus terjadi kenaikan 

harga daging dikarenakan faktor musiman yaitu hari raya Idul 

Fitri (Lebaran). Namun pada saat tahun 2015, kenaikan harga 

pada periodeyang sama lebih tinggi pada saat adanya penerapan 

kuota impor. Kenaikan harga tersebut mencapai 60% dari 

kenaikan tahun 2014 dengan tidak diberlakukannya kebijakan 

kuota impor.  --------------------------------------------------------------  

10. Selanjutnya, untuk harga sapi impor pada periode 2014-2015 

dapat dlihat dari grafik dibawah ini:  -----------------------------------  

 
Figur 8. Pergerakan harga sapi Impor Terlapor VI dan Terlapor XVII.  ------------  

 

Dalam grafik tersebut menjelaskan bahwa kenaikan harga sapi 

Terlapor VI dan Terlapor XVII pada tahun 2014 dimana tidak 

terdapat kebijakan pembatasan kuota impor dibandingkan 

dengan harga sapi Terlapor VI dan Terlapor XVII pada tahun 

2015 yang menerapkan kebijakan kuota impor. Pada tahun 

2014, secara umum harga sapi impor relatif stabil dan malah 

mengalami penurunan. Harga sapi pada Januari 2014 masih 

tercipta karena faktor mahalnya harga sapi dari Australia dan 

dampak kebijakan pembatasan kuota impor pada tahun 2013. 

Selanjutnya secara umum, pergerakan harga relatif stabil. Hal 

sebaliknya terjadi pada tahun 2015, dengan diberlakukannya 

kebijakan kuota impor harga cenderung mengalami kenaikan. 

Pada bulan tertentu yang mengalami kenaikan, khususnya 

lebaran Idul Fitri, kenaikan harga sapi impor tahun 2015 yang 

lebih tinggi dari kenaikan harga sapi impor pada tahun 2014. 
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Dan pada bulan Agustus 2015, adanya kebijakan pemotongan 

kuota impor yang signifikan, menyebabkan kenaikan harga sapi 

impor 2 (dua) kali lipat dari kenaikan bulan Juli2015, dimana 

kenaikan harga Juli adalah sebesar 4,03% sedangkan kenaikan 

harga sapi impor di Agustus adalah 8,63%. Berdasarkan tren 

harga tahun sebelumnya, periode Agustus (setelah Idul Fitri) 

harga kembali mengalami penurunan.  

11. Dengan kondisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan kuota impor yang tidak tepat merupakan penyebab 

utama adanya kenaikan harga sapi impor dan harga daging sapi 

pada tahap konsumen akhir, termasuk adanya kelangkaan 

pasokan sapi.  --------------------------------------------------------------  

E. PRINSIP PEMASUKAN SAPI YANG BERSIFAT COUNTRY BASED 

MENYEBABKAN FEEDLOTER TIDAK PUNYA POSISI TAWAR YANG 

KUAT APABILA TERDAPAT KENAIKAN HARGA ATAUPUN 

PERMASALAHAN DARI PEMASOK  ------------------------------------------  

1. Dalam pemasukan produk hewan, dimana termasuk di 

dalamnya importansi sapi, dikenal prinsip pemasukan 

berdasarkan country based dan zone based. Prinsip country 

based diartikan bahwa Indonesia hanya dapat melakukan impor 

produk hewan berasal dari negara yang telah memenuhi 

persyaratan kesehatan. Sedangkan prinsipzona based yaitu jika 

di suatu negara terdapat penyakit atau permasalahan hewan 

tertentu, tetapi di wilayah atau kota tertentu di negara itu bebas 

dari penyakit atau permasalahan hewan tersebut, maka impor 

produk hewan tetap dapat dilaksanakan dari negara itu.  --------  

2. Pasal 59 ayat (2) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan 

menentukan pemasukan produk hewan segar sebagai berikut:  --  

“Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk 
hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang 
telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk 
hewan.”  --------------------------------------------------------------------  
 

3. Berdasarkan ketentuan ini, pemasukan produk hewan harus 

berasal dari unit usaha produk hewan di suatu negara atau 

zona yang memenuhi persyaratan. Terkait dengan pemasukan 

sapi atau daging sapi, Pasal 59 ayat (2) UU Peternakan dan 

Kesehatan Hewan menentukan bahwa pemasukan produk 

hewan dapat bersifat country based maupun zone based, yang 

artinya adalah pemasukan produk hewan dapat dilakukan 

apabila suatu negara atau zona negara tersebut dinyatakan 

bebas penyakit mulut dan kuku (“PMK”).  -----------------------------  
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4. Ketentuan ini kemudian dimintakan judicial review kepada 

Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 137/PUU-VII/2009 tanggal 25 Agustus 2010 (“Putusan 

MK”), Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 59 ayat 

(2) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya terkait 

dengan frase ‘unit usaha produk hewan pada suatu negara atau 

zona’, bertentangan dengan UUD 1945.  -------------------------------  

5. Mahkamah Konstitusi lebih lanjut menyatakan bahwa 

Pemerintah dapat lebih bertindak hati-hati sesuai dengan salah 

satu asas dari asas-asas umum Pemerintahan yang baik, yakni 

asas kehati-hatian, manakala ketentuan yang mengatur tentang 

impor produk hewan segar itu tidak didasarkan pada kriteria 

‘suatu zona dalam suatu negara’, melainkan pada suatu negara 

yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan 

produk hewan. Dengan demikian, Pasal 59 ayat (2) UU 

Peternakan dan Kesehatan Hewan diartikan menjadi, ‘Produk 

hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada 

suatu negara’, atau dengan kata lain pemasukan produk hewan 

bersifat country based. ----------------------------------------------------  

6. Berdasarkan Resolution No. 17 (83rd General Session of World 

Assembly, Mei 2015) yang dikeluarkan the World Organisation 

for Animal Health (OIE), terdapat 64 negara yang dinyatakan 

bebas PMK. Beberapa negara bebas PMK yang memiliki industri 

dan berkemampuan ekspor sapi antara lain adalah Australia, 

Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, dan Perancis. 

Ketergantungan impor sapi kepada Australia karena faktor jarak 

dan beberapa faktor lain seperti lamanya perjalanan, pasokan 

sapi dan aspek kehalalan khusus untuk daging sapi beku 

(frozen meat). ---------------------------------------------------------------  

7. Di luar perdebatan mengenai isu pengamanan penyakit hewan, 

dampak penerapan country based terhadap importansi sapi 

adalah ketergantungan Indonesia terhadap kondisi pasokan sapi 

di Australia dan posisi tawar feedloter atau importir Indonesia 

dalam melakukan penawaran harga menjadi tidak kuat karena 

tidak ada pesaing lain selain Australia dalam memasok sapi 

impor ke Indonesia. -------------------------------------------------------  

8. Salah satu faktor yang menyebabkan feedloter, termasuk 

Terlapor VI dan Terlapor XVII, tidak dapat merealisasikan 

sepenuhnya kuota impor yang diberikan Pemerintah adalah 
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akibat kondisi pasokan dari Australia yang belum siap pada saat 

periode kuota diberikan. Hal ini disampaikan oleh Para Terlapor 

dalam persidangan dan dikonfimasi keterangan Saksi dari 

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan dalam Butir 135 

BAP tanggal 23 November 2015 (vide Bukti B5) sebagai berikut: 

135 Pertanyaan 

Investigator 

Apa alasan utama tidak pernah tercapai 

realisasi dari ijin yang diberikan 

Pemerintah? 

Jawaban Sepengalaman saya pada 2010-2012, 

tidak terealisasinya rencana impor yang 

diajukan karena banyak faktor, realisasi 

semakin jauh dari rencana pada kuartal 

terakhir berkaitan dengan supply sapi 

dari Australia, saat musim panen di 

Australia. Contoh periode triwulan 

terakhir merupakan bulan yang sulit 

dalam merealisasikan, bisa jadi karena 

pengaruh nilai kurs yang tinggi. 

9. Tim Investigator atau Majelis Komisi sudah sepatutnya 

mempertimbangkan posisi Para Terlapor berkaitan dengan 

adanya fakta di atas. Posisi tawar para feedloter tidak kuat 

bahkan sangat tergantung dari Australia. Hal ini mengakibatkan 

para feedloter tidak dapat menahan adanya kenaikan harga 

apabila pihak dari Australia menaikan harganya. -------------------  

10. Selain itu, faktor lainnya yang berpengaruh adalah adanya 

kenaikan kurs Rupiah terhadap US Dollar karena jual beli sapi 

impor dengan pemasok dari Australia dilakukan dalam US 

Dollar. Hal-hal di atas sudah seharusnya dipertimbangkan oleh 

Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sehingga tidak 

menganggap begitu saja adanya kenaikan harga disebabkan 

adanya kartel atau menahan pasokan.  --------------------------------  

F. TERBUKTI TIDAK ADA PENGATURAN PRODUKSI DAN PEMASARAN 

TERMASUK HARGA KARENA HAL TERSEBUT SEPENUHNYA 

DILAKUKAN OLEH MASING-MASING FEEDLOTER SECARA 

INDEPENDEN SESUAI KUOTA YANG DIPEROLEH DARI PEMERINTAH  

1. Bahwa kegiatan usaha Terlapor VI dan Terlapor XVII merupakan 

kegiatan usaha yang secara garis besar ditentukan oleh 

regulator yaitu Pemerintah. Jumlah importasi sapi ditentukan 

berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan 

Pemerintah dapat melakukan intervensi dalam harga jual pada 

periode tertentu. Hal ini dipertegas juga dari pernyataan Ahli 
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Rochadi Tawaf pada Butir 30 BAP tanggal 19 Januari 2016 (vide 

Bukti B21):  -----------------------------------------------------------------  

30 Pertanyaan 

Terlapor VIII 

Jadi, kegiatan feedloter tergantung pada 

kebijakan Pemerintah? 

Jawaban Ya, pada dasarnya feedlot ini sangat 

tergantung pada kebijakan-kebijakan 

Pemerintah terutama masalah 

periodesasinya (periodesasi kuota impor 

sapi), misalnya per triwulannya. 

Triwulan satu, triwulan dua, dan 

seterusnya atau kuartal satu, kuartal 

dua, kuartaltiga, dan seterusnya. Jadi 

bisnis tersebut dilakukan based on 

kondisi bahan bakunya karena feedlot 

ini 99% bahan berasal dari sapi impor. 

2. Bahwa nilai besaran importasi sapi Terlapor VI dan Terlapor 

XVII ditentukan oleh Pemerintah sebagaimana pernyataan Saksi 

dari Kementerian Perdagangan pada Butir 72 BAP tanggal 23 

November 2015 (vide Bukti B6):  ----------------------------------------  

72 Pertanyaan 

Terlapor 20 

Jadi pembagian kuota dilakukan oleh 

Kemendag bukan feedloter? 

Jawaban Ya secara proporsional. 

3. Bahwa pengaturan produksi dilakukan secara independen oleh 

Terlapor VI dan Terlapor XVII tanpa adanya campur tangan dari 

pesaing. Dengan karakteristik industri yang diatur oleh 

Pemerintah, maka Terlapor VI dan Terlapor XVII dan feedloter 

lainnya bersaing secara sehat dengan memaksimalkan kuota 

yang diperoleh oleh masing-masing perusahaan. Kebijakan 

penentuan harga tersebut dinyatakan Ahli Rochadi Tawaf pada 

Butir 214 dan 215 BAP tanggal 19 Januari 2016 (vide Bukti 

B21): -------------------------------------------------------------------------  

214 Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Justru itu yang ingin saya tanyakan. Jelasnya 

seperti apa? Apa yang dinaikkan? 

Jawaban Ya rationya itu. Itu kebijakan masing-masing 

perusahaan. 

215 Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Apa saja yang dinaikkan? 

 

Jawaban Saya hanya mengatakan komponen biaya tadi. 

Dari komponen biaya, policymakersnya ada di 

mereka, mereka akan menentukan, misal 

sekarang bunga investasi yang sudah besar, 

meminta untuk di reschedule, atau melihat 

apakah sekarang harga bisa naik atau bisa 
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turun, atau pegawai diberhentikan. 

...... 

4. Bahwa kebijakan yang diambil perusahaan untuk menyikapi 

besaran kuota impor yang diperoleh berbeda-beda. Tergantung 

kepada kebijakan terhadap variablecost yang akan dikurangi. 

Kemudian mengenail wilayah pemasaran, Terlapor VI dan 

Terlapor XVII dan feedloter memiliki wilayah pemasaran yang 

berbeda-beda. Hal ini membuktikan bahwa pengaturan produksi 

dan pemasaran dilakukan secara independen oleh masing-

masing perusahaan. Hal tersebut dinyatakan oleh setiap 

Terlapor pada Sidang Pemeriksaan. (vide Bukti B23 – B57). -------  

5. Bahwa kebijakan pengaturan produksi dan pemasaran secara 

independen juga diketahui oleh konsumennya dengan bentuk 

harga yang berbeda-beda atau beragam, seperti yang dinyatakan 

oleh:  -------------------------------------------------------------------------  

- Butir 141 BAP Saksi PT Sinar Daging Perdana tanggal 6 

November 2015 (vide Bukti B3):  -------------------------------  

141 Pertanyaan 

Terlapor 20 

Harga setiap feedloter berbeda-beda ya? 

Jawaban Ya. 

 

- Butir 12 BAP Saksi Adi Warsito tanggal 24 November 2015 

(vide Bukti B7): ----------------------------------------------------  

12 Pertanyaan 

Terlapor I 

Bagaimana harga dari masing-masing feedloter 

apakah beragam? 

Jawaban Iya beragam. 

 

- Butir 30 BAP Saksi RPH Z Beef tanggal 1 Februari 2016 

(vide Bukti B23): ---------------------------------------------------  

30 Pertanyaan 

Terlapor III 

Apakah harga pada setiap feedloter sama? 

Jawaban Berbeda-beda, tergantung jenis dan umur. 

 

6. Berikut adalah faktor yang menentukan harga jual sapi Terlapor 

VI dan Terlapor XVII:  -----------------------------------------------------  

a. Harga beli sapi impor;  ---------------------------------------------  

b. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap US Dollar; ------------  

c. Biaya-biaya logistik dan biaya overhead lainnya; --------------  

d. Biaya replacement cost; dan ---------------------------------------  

e. Faktor pembatasan kuota impor. ---------------------------------  

7. Pembatasan kuota impor menjadi permasalahan pokok 

menciptakan adanya kelangkaan pasokan dan mengganggu 

penentuan harga yang akan diterapkan. Hal ini disebabkan 
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ketidakpastian yang dialami oleh feedloter dalam merencanakan 

kegiatan perusahaan. Feedloter kesulitan dalam mengatur 

rencanan operasional perusahaan dikarenakan ketidakpastian 

angka impor sapi dan keterlambatan diperolehnya Surat 

Persetujuan Impor (SPI) dari Pemerintah. Hal ini dinyatakan oleh 

Ahli Rochadi Tawaf  pada Butir 77 dan Butir 171 BAP tanggal 19 

Januari 2016 (vide Bukti B21): ------------------------------------------  

77 Pertanyaan 

Investigator 

Saat ini sapi ada namun terjadi harga 

yang tinggi, bagaimana kondisi ini bisa 

terjadi? Mekanisme yang dilakukan 

seperti apa sampai harga menjadi tinggi? 

Jawaban Restructuring tadiyang saya jelaskan. Ini 

kontrak 1 tahun misalnya Bapak 

mempunyai kontrak 50.000 ekor sapi, 

kemudian diputus di tengah jalan hanya 

boleh 20.000 ekor sapi. Sapi yang ada 

tersebut untuk satu tahun ini. Atas 

perubahan volume usaha tersebut, 

perusahaan ini harus merestructuring 

harga, biaya, dan kerugian yang 

diakibatkan sebanyak 30.000 ekor sapi 

yang tidak dibeli, karena pelaku usaha 

harus membayar ke sana sebagai 

restructuring. Pembiayaan inilah yang 

menyebabkan pelaku usaha akan 

menyusun harga ini. 

 

171 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Terkait restructuring bisnis, ..... 

Apakah menurut hasil penelitian atau 

kajian Saudara, dalam situasi seperti itu, 

apa yang seharusnya dilakukan oleh 

para pebisnis? 

Jawaban Itu yang saya katakan tadi, pebisnis 

wajar melakukan restructuring 

bisnisnya. Untuk menghadapi 

ketidakpastian di masa yang akan 

datang. Itu yang harus dia lakukan. 

8. Berdasarkan penjelasan di atas, Terlapor VI dan Terlapor XVII 

menjual sapi yang telah digemukkan minimal 120 hari. 

Penentuan harga jual sapi tersebut akan memperhitungkan 

biaya operasional penggemukan dan harga beli dari sapi impor 



 

 
-287 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

yang datang pada kuartal selanjutnya. Seperti contoh, pada Juli 

2015 harga jual sapi impor adalah Rp. 35.650 dengan harga beli 

sebesar Rp. 35.773. Pada Juli 2015 tersebut seharusnya 

Terlapor VI dan Terlapor XVII memperoleh kerugian, sehingga 

feedloter harus melakukan perhitungan ulang penyesuaian 

harga pada bulan Agustus 2015. Pada saat bahwa harga 

penjualan sapi impor dari kuartal II akan memperhitungkan 

harga beli sapi impor di kuartal III. Hal ini adalah lazim 

digunakan oleh pengusaha dikarenakan pengusaha akan 

memperhitungkan ekspektasi harga di masa depan. Dengan 

begitu, penetapan harga sapi impor tidak hanya 

memperhitungkan biaya pembelian dan operasional, namun 

juga menghitung replacement cost pada saat feedloter menerima 

sapi impor di kandang. ---------------------------------------------------  

9. Bahwa perlu kami ingatkan kembali, bahwa kegiatan usaha 

Terlapor VI dan Terlapor XVII (feedloter) merupakan kegiatan 

usaha pembelian sapi impor yang nantinya akan melalui proses 

penggemukan. Proses penggemukan memiliki struktur biaya 

tersendiri yang akan menjadi faktor penentu harga jual sapi 

kepada konsumen. Jadi pada akhirnya penentuan harga jual 

sapi tidak hanya memperhitungkan harga beli namun juga 

struktur biaya penggemukan. Bahkan, dalam periode tertentu, 

Terlapor VI dan/atau Terlapor XVII harus mengalami kerugian 

karena terpaksa menjual dengan harga di bawah harga beli. 

Namun kerugian tersebut dapat ditutupi dengan mengurangi 

biaya penggemukan sapi tersebut sehingga harga jual sapi per 

kilogramnya lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan 

untuk penggemukan tersebut. ------------------------------------------  

10. Bahwa dalam melakukan bisnis, sudah seharusnya Terlapor VI 

dan Terlapor XVII mengantisipasi adanya resiko bisnis, sehingga 

melakukan penetapan harga sebagaimana penjelasan angka 68 

diatas, sebagaimana dinyatakan oleh Ahli Arief Bustaman,pada 

Butir 14 BAP tanggal 2 Februari 2016 (vide Bukti B24): ------------  

14 Pertanyaan 

Investigator 

..... 

Apakah pelaku usaha yang diberikan hak 

melakukan impor itu dapat meningkatkan harga 

dengan alasan untuk mengantisipasi resiko 

bisnis untuk kemudian dibebankan pada 

kenaikan harga tersebut. Apakah hal tersebut 

dibenarkan? 

Jawaban Depresiasi biaya impor berpengaruh pada real 

cost importir. Ketika kuantitas barang yang 

diimpor menurun maka akan menaikkan harga 
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namun seberapa besar kenaikan itu perlu 

analisa lebih lanjut yaitu dengan skala efisiensi. 

Seberapa besar tingkat output yang ideal untuk 

memastikan harga tetap sekian. ....... 

 

11. Berikut kami sampaikan pergerakan harga sapi Terlapor VI dan 

Terlapor XVIIdengan harga daging sapi: -------------------------------  

 
Figur 9. Pergerakan Harga Sapi Terlapor VI dan Terlapor XVII Dibandingkan 

Dengan Harga Daging Sapi.  --------------------------------------------------------------  

 

12. Dari grafik di atas diketahui bahwa terdapat gap antara harga 

sapi Terlapor dengan harga daging sapi di konsumen akhir 

dengan selisih mencapai 150%. Pergerakan harga sapi dan 

daging tidak berbanding lurus, dimana harga sapi mengalami 

fluktuasi harga dan kenaikannya juga tidak signifikan, 

sedangkan harga daging sapi cenderung untuk terus naik secara 

signifikan.  ------------------------------------------------------------------  

13. Terkait dengan harga referensi daging sapi yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah tidak dapat dijadikan sebagai patokan dalam 

perhitungan harga penjualan. Harga referensi tersebut 

merupakan permintaan dari Pemerintah selaku regulator dan 

feedloter wajib tunduk pada kebijakan tersebut (vide Bukti 

T6/T17-9). Sehingga tidak tidak tepat mendasarkan harga 

referensi dari Pemerintah dengan struktur penetapan harga 

feedloter. Hal tersebut ditegaskan oleh Ahli Prahasto Wahju 

Pamungkas pada Butir 74 BAP tanggal 20 Januari 2016 (vide 

Bukti B22) :  ----------------------------------------------------------------  

74 Pertanyaan 

Terlapor XX 

dan XXVII 

Apakah tindakan pelaku usaha yang melakukan 

pengaturan pemasaran berdasarkan kuota yang 

ditetapkan/kebijakan Pemerintah melanggar 

Pasal 11? 

Jawaban Sudah saya jawab, kalau diwajibkan 

Pemerintah, tidak masalah. Kalau Pelaku Usaha 

tidak menurut Pemerintah dapat dikatakan 
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anarkis 

 

14. Berikut kami sampaikan pergerakan margin Terlapor VI dan 

Terlapor XVII (CONFIDENTIAL):  -----------------------------------------  

Berdasarkan data laporan keuangan diatas, diketahui bahwa 

sejak tahun 2014, kondisi industri sapi mengalami penurunan 

akibat kebijakan kuota yang diterapkan di tahun 2013. Terlapor 

VI dan Terlapor XVII mengalami penurunan drastis dalam 

pendapatan dan peningkatan biaya operasional. Hal ini 

dibuktikan melalui laporan keuangan Terlapor VI dan Terlapor 

XVII tahun 2012-2015 (vide Bukti T6/T17-8) Dengan kondisi 

tersebut seharusnya tidak ada insentif dari Terlapor VI dan 

Terlapor XVII untuk melakukan kartel dan perilaku menahan 

pasokan jika memperoleh kerugian. Sebagaimana dijelaskan 

oleh Ahli Kurnia Toha pada Butir 53 BAP tanggal 2 Maret 2016 

(vide Bukti B59):  ---------------------------------------------------------  

53 Pertanyaan 

Terlapor  

Kartel itu harus untung. Ada Ahli sebelumnya 

mengatakan, kartel itu bisa jual rugi, contohnya 

OPEC, bisa dijelaskan? 

Jawaban Untuk kasus kartel, Indonesia harus baca kartel 

dalam negeri, bukan kartel luar negeri atau 

negara sedangkan OPEC didirikan atas reaksi 

keputusan Presiden USA yang menjatuhkan 

harga minyak. Negara-negara produsen minyak 

berkumpul agar jangan sampai di dikte oleh USA. 

Tujuannya untuk menguntungkan bukan untuk 

rugi. 

 

15. Bahwa perilaku kartel dan menahan pasokan bertujuan untuk 

menciptakan keuntungan yang besar (excesive profit). Hal ini 

berarti bahwa perusahaan yang melakukan kartel atau 

menahan pasokan akan memperoleh keuntungan berlebih 

dibandingkan kondisi keuntungan pada pasar persaingan. Pada 

saat kondisi kartel, Pelaku usaha kartel dapat melakukan 

penjualan secara rugi (predatory behaviour), namun pada 

akhirnya perilaku tersebut untuk memperoleh excesive profit. 

Hal ini didukung oleh: ----------------------------------------------------  

- Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pasal 11 UU No. 5/1999 tentang Kartel, yaitu:  --------------  

“Kartel adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang 
bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya sehingga 
dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu 
barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan 
diatas tingkat keuntungan yang wajar”. -----------------------  
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- Literature panduan yang dikelurkan oleh Australian 

Competition & Consumer Commission (ACCC) (vide Bukti 

T6/T17-4 dan T6/T17-5) yang menyatakan bahwa:  --------  

"Cartel activities are an imposition on the entire 
community—consumers, taxpayers and businesses. The 
extra profits cartels generate are at the expense of everyone 
in the supply chain”  ------------------------------------------------  

 

16. Dengan demikian, tuduhan kartel dan menahan pasokan yang 

dilakukan oleh Terlapor VI dan Terlapor XVII tidak terbukti 

karena Terlapor VI dan Terlapor XVII justru mengalami kerugian 

pada tahun 2014 dan 2015. ---------------------------------------------  

17. Bahwa pangsa pasar Terlapor VI dan Terlapor XVII berdasarkan 

realisasi impor pada tahun 2014 adalah sebesar 11,1%. 

Kemudian pada tahun 2015, pangsa pasar Terlapor VI dan 

Terlapor XVII mengalami penurunan menjadi 9,9%. (vide Bukti 

T6/T17-3) Dengan adanya penurunan pangsa pasar tersebut, 

membuktikan bahwa adanya persaingan antar sesama feedloter 

dan membantah dugaan kartel dalam LDP dikarenakan Terlapor 

VI dan Terlapor XVII tidak mampu menjaga pangsa pasar tetap 

atau bertambah setiap tahunnya dikarenakan persaingan yang 

ketat antar feedloter.  -----------------------------------------------------  

18. Bahwa tidak ada hambatan masuk ke pasar feedloter, hal ini 

dibuktikan dengan adanya pelaku usaha baru yaitu PT Karunia 

Alam Sentosa Abadi di tahun 2014.  -----------------------------------  

19. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa tidak ada 

pengaturan produksi, pemasaran, dan harga yang dilakukan 

oleh Terlapor VI dan Terlapor XVII dalam perkara ini yang 

dibuktikan dengan kondisi keuangan Terlapor VI dan Terlapor 

XVII yang mengalami kerugian selama periode objek Perkara dan 

kondisi pasar yang tidak memiliki hambatan masuk yang tinggi 

dengan adanya pelaku usaha baru di industri feedloter.  -----------  

G. TERLAPOR VI DAN TERLAPOR XVII TERBUKTI TETAP MENJAGA 

KONTINUITAS PASOKAN DAN TIDAK ADA PENGHENTIAN PASOKAN 

KEPADA RPH/JAGAL/PEDAGANG BESAR SELAMA PERIODE KARTEL 

TERMASUK PERIODE PEMOGOKAN SEBAGAIMANA YANG 

DITUDUHKAN TIM INVESTIGATOR  -----------------------------------------  

1. Adanya kenaikan harga itu pun sepenuhnya didasarkan alasan-

alasan yang wajar pada saat itu, yaitu antara lain terdapat 

kenaikan harga beli dari pemasok di Australia dan juga 

melemahnya kurs Rupiah terhadap US Dollar. Dalam 

perhitungan struktur biaya, Terlapor VI dan Terlapor XVII 

menghitung harga beli sapi dari importir dan kurs yang berlaku 
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pada saat itu. Kurs saat itu akan diperhitungkan untuk 

menghitung biaya harga beli sapi impor (landed cost), sedangkan 

untuk harga jual, Terlapor VI dan Terlapor XVII akan 

memperhitungkan kurs pada saat penjualan. Dalam hal ini jika 

Terlapor VI dan Terlapor XVII melakukan pembelian sapi pada 

bulan Januari 2015, maka untuk landed cost akan 

memperhitungkan kurs pada Januari 2015, sedangkan pada 

saat penjualan sapi tersebut yaitu bulan April 2015, maka 

Terlapor VI dan Terlapor XVII akan memperhitungkan fluktuasi 

kurs pada bulan April 2015.  --------------------------------------------  

2. Selama periode pemogokan oleh RPH, Terlapor VI dan Terlapor 

XVII tetap melakukan penjualan kepada RPH. Hal ini dibuktikan 

dengan dokumen invoice penjualan Terlapor VI dan Terlapor 

XVII pada periode 2013-2016 yang telah kami serahkan ke 

Majelis Komisi pada 2 Maret 2016 (vide Bukti T6/T17-11) dan 

dokumen surat jalan penjualan Terlapor VI dan Terlapor XVII 

pada periode pemogokan RPH (vide Bukti T6/T17-13). Hal ini 

membuktikan bahwa tidak ada keinginan dari Terlapor VI dan 

Terlapor XVII untuk membatasi pasokan untuk meningkatkan 

harga sapi ke RPH/jagal/pedagang besar. ----------------------------  

3. Dalam hal ini, adanya pengurangan pasokan tidak dapat 

dikategorikan sebagai membatasi pasokan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999. Hal ini 

karena latar belakang adanya pengurangan berasal dari adanya 

perubahan kebijakan Pemerintah yang sangat drastis 

menurunkan pasokan pada kuartal III Tahun 2015. Oleh karena 

itu, adanya penurunan pasokan secara drastis tersebut secara 

logis akan menggangu rencana pasokan sehingga Terlapor VI 

dan Terlapor XVII perlu melakukan berbagai penyesuaian.  -------  

4. Berdasarkan data di atas, juga tidak ada hubungan sebab 

akibat antara kenaikan harga dengan reschedule pasokan 

karena tidak ada kenaikan harga yang signifikan, dan adanya 

kenaikan harga itu pun didasarkan atas faktor-faktor 

pembentuk harga secara wajar, antara lain adanya kenaikan 

harga beli dan kurs pada saat itu. Kemudian dapat kami 

sampaikan bahwa kebijakan reschedule tidak mengubah pola 

penjualan (sales pattern) dari Terlapor VI dan Terlapor XVII, 

dimana Terlapor VI dan Terlapor XVII memasok sapi ke 

pelanggannya dengan angka presentase yang sama.  Dengan 

demikian, merupakan hal yang absurd apabila menghubung-

hubungkan antara kenaikan harga dengan pembatasan pasokan 
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5. Rescheduling tersebut justru sejalan dengan amanat Pasal 66 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan 

Pangan dan Gizi (“PP No. 17/2015”) dan Pasal 11 ayat (3) 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan 

dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

(“Perpres No. 71/2015”).   -----------------------------------------------  

 

Pasal 66 PP No. 17/2015 berbunyi sebagai berikut:  ---------------  

Larangan   sebagaimana   dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) 
dikecualikan  untuk  penyimpanan  Pangan  Pokok  dalam  
jumlah maksimal   yang   digunakan   sebagai   bahan   baku   
atau   bahan penolong  dalam  proses  produksi  atau  sebagai  
persediaan  barang untuk didistribusikan.   ---------------------------  
 

Sedangkan Pasal 11 ayat (3) Perpres No. 71/2015 berbunyi 

sebagai berikut:  ----------------------------------------------------------  

Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang Kebutuhan 
Pokok dan/atau Barang Penting dalam jumlah dan waktu 
tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan 
penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang 
untuk didistribusikan.  ---------------------------------------------------  

 

6. Pemogokan yang dilakukan di RPH di wilayah Jabodetabek 

dilaksanakan pada peiode 8 – 12 Agustus 2015 didasari karena 

naiknya harga daging sapi di pasar di tingkat konsumen akhir 

dimana Para Terlapor sama sekali tidak ikut campur dalam 

menentukan harga tersebut. Selain itu, adanya kenaikan harga 

tersebut juga dilatarbelakangi adanya keterbatasan pasokan 

sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang menurunkan kuota 

impor sapi dan bukan seperti tuduhan LDP yang menyatakan 

Terlapor menahan pasokan dan tidak melakukan penjualan 

kepada konsumen. Oleh karena itu, baik masalah keterbatasan 

pasokan maupun gejolak harga pada dasarnya penyebab 

utamanya adalah kebijakan Pemerintah. Hal ini sesuai dengan 

keterangan-keterangan sebagai berikut: -------------------------------  

- Butir 80 BAP Saksi Kepala RPH Terpadu Bubulak tanggal 

12 November 2015 (vide Bukti B4):  ----------------------------  

80 Pertanyaan 

Terlapor I 

Demo mogoknya kemana? 

Jawaban Pemerintah. 

 

- Butir 248 BAP Saksi Kepala RPH Petir tanggal 25 

November 2015 (vide Bukti B8): --------------------------------  

248 Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Kepada siapa ditujukan pemogokan tersebut? 
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Jawaban Pemberi kebijakan, tapi saya tidak tahu siapa 

yang berikan kebijakan. Saya hanya sebagai 

orang yang terkena efek. 

 

- Butir 81 BAP Saksi Adi Warsito tanggal 24 November 2015 

(vide Bukti B7); ----------------------------------------------------  

81 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Siapa saja yang demo? 

Jawaban Berdasarkan informasi feedloter, sumber kenaikan 

harga dari kuota sehingga sasaran sebenarnya ke 

Pemerintah harga tinggi kami tidak kuat sehingga 

demo supaya Pemerintah tahu. 

 

- Butir 11 BAP Sidang Pemeriksaan Saksi Tampan 

Sujarwadi tanggal 1 Februari 2016 (vide bukti B23): -------  

11 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Terjadinya pemogokan/demo ditujukan kepada 

siapa? 

Jawaban Tujuannya agar ada perhatian dari Pemerintah, 

konsumen bahwa kami sudah melakukan 

stabilitas pasokan daging dan harga pasaran tapi 

kenyataannya kami mengalami kerugian. 

..... 

 

7. Pemogokan oleh RPH dilatarbelakangi oleh daya beli konsumen 

yang turun sehingga daging sapi pedagang tidak terjual. Hal ini 

berdampak juga dengan penurunan permintaan kepada 

RPH/jagal/Pedagang besar. Dilihat dari latar belakang 

pemogokan RPH, dapat diketahui bahwa pasokan daging sapi 

tetap ada di pasar namun penyerapan daging sapi yang 

mengalami penurunan. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada 

Butir 18 BAP Saksi Adi Warsito tanggal 24 November 2015 (vide 

Bukti B7): -------------------------------------------------------------------  

18 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Apakah Saudara tahu alasan sebenarnya 

dilakukan pemogokan? 

Jawaban Mogok itu 100% karena harga. Harga sapi 36.000-

38.000 dengan harga tertinggi 43.000-44.000. 

Kami pedagang dengan harga sapi yang tinggi, 

kami tidak kuat sehingga kemudian kami sepakat 

untuk tidak berdagang dan libur karena akan 

percuma. 

..... 
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8. Bahwa selama periode pemogokan, Terlapor VI dan Terlapor XVII 

tidak melakukan penghentian pasokan kepada 

RPH/jagal/pedagang besar selaku konsumen. Hal ini dibuktikan 

dengan penjualan kepada konsumen sebagaimana tabel 

dibawah ini: -----------------------------------------------------------------  

Tanggal 
Total Penjualan 

Terlapor VI (kg) 

Total Penjualan Terlapor XVII 

(kg) 

8 Agustus 2015 44261 38826 

9 Agustus 2015 9002 49250 

10 Agustus 2015 - 31336 

11 Agustus 2015 - 13987 

12 Agustus 2015 - 25942 

Figur 10. Total Penjualan Terlapor VI dan Terlapor XVII Pada Periode 

Pemogokan 9-12 Agustus 2015 (Sumber: invoice penjualan Terlapor VI dan 

Terlapor XVII yang telah diserahkan ke Majelis Komisi pada 2 Maret 2016 – 

vide Bukti T6/T17-11). 

 

9. Berdasarkan  data penjualan di atas,dan didukung oleh 

dokumen surat jalan penjualan Terlapor VI dan Terlapor XVII 

pada periode pemogokan RPH (vide Bukti T6/T17-13),dapat 

disimpulkan bahwa Terlapor VI dan Terlapor XVII tetap 

melakukan penjualan atau tidak membatasi pasokan sapi impor 

kepada konsumen. Penurunan penjualan pada periode tersebut 

semata-mata dikarenakan berkurangnya permintaan dari 

konsumen. Data tersebut membantah tuduhan dalam LDP yang 

menyatakan bahwa Para Terlapor menolak untuk memasok sapi 

kepada RPH/jagal/Pedagang besar. ------------------------------------  

10. Dalam menyingkapi ketidakjelasan kuota impor sapi, Terlapor VI 

dan Terlapor XVIImengambil kebijakan dengan melakukan 

rescheduling produksi sapi. Hal ini bertujuan untuk menjaga 

kelangsungan pasokan kepada konsumen sesuai dengan 

komitmen yang telah dibuat dengan para pembeli. Dengan 

demikian, rescheduling tersebut bukan bertujuan dan tidak 

dapat disamakan dengan menahan pasokan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999 karena latar 

belakang dan motifnya berbeda-beda. Rescheduling bertujuan 

untuk menghindari ketiadaan sapi di bulan berikutnya, menjaga 

hubungan dengan para petani termasuk mempertahankan 

kelangsungan para karyawan.  ------------------------------------------  

11. Jumlah yang mengalami rescheduling juga tidak besar karena 

Terlapor VI dan Terlapor XVII tetap menjaga pasokan dan 

hubungan dengan para pembeli agar para pelanggan tidak 

berpindah kepada para pesaing. Para pembeli sepenuhnya 
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sudah memahami dan mengerti kondisi perusahaan sehingga 

tidak ada komplain atau protes apapun dari para pembeli 

Terlapor VI dan Terlapor XVII.  ------------------------------------------  

12. Bahwa berdasarkan Pasal 36B angka 5 UU Peternakan dan 

Kesehatan Hewan: ---------------------------------------------------------  

“5. Setiap Orang yang memasukkan Bakalan dari luar negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan 
penggemukan di dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah 
dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan 
tindakan karantina berupa pelepasan”  -------------------------------  
 

13. Kemudian dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, pada 

pokoknya mengatur Pelaku Usaha dikecualikan untuk 

penyimpanan pangan pokok dalam jumlah maksimal yang 

digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam 

proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk 

didistribusikan.  ------------------------------------------------------------  

14. Selanjutnya Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 71 

Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, pada pokoknya 

mengatur Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang 

Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dalamjumlah dan 

waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau 

bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan 

Barang untuk didistribusikan.  ------------------------------------------  

15. Berdasarkan penjelasan peraturan perundang-undangan diatas, 

kebijakan Terlapor VI dan Terlapor XVII untuk melakukan 

rescheduling tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. 

Dilihat dari sisi ekonomi, proses penggemukan akan 

memperoleh keuntungan jika harga  penambahan berat badan 

sapi lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk 

penggemukan tersebut. ---------------------------------------------------  

16. Bahwa Terlapor VI dan Terlapor XVII telah dipanggil oleh pihak 

Kepolisian terkait dengan dugaan penimbunan sapi. Terlapor 

telah memenuhi Panggilan Kepolisian dan akhirnya pihak 

kepolisian menyimpulkan tidak adanya dugaan penimbunan 

yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana tertuang dalam 

Laporan Gelar Perkara di Kepolisian Lampung. (vide Bukti 

T6/T17-6).  ------------------------------------------------------------------  

17. Dengan fakta tidak adanya penimbunan sapi tersebut sama 

dengan fakta tidak adanya penahanan pasokan dan tidak ada 

peraturan perundang-undangan apapun yang dilanggar oleh 
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Terlapor VI dan Terlapor XVII. Oleh karena itu, tindakan yang 

dilakukan oleh Terlapor VI dan Terlapor XVII tidak dapat 

dikategorikan sebagai membatasi pasokan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999. Hal ini karena latar 

belakang, motif, fakta dan tujuannya berbeda satu sama lain.  ---  

H. TERLAPOR VI DAN TERLAPOR XVII TIDAK PERNAH BERSEPAKAT 

ATAU TUNDUK DALAM PERJANJIAN APAPUN TERKAIT PENGATURAN 

PASOKAN SAPI DI DALAM ASOSIASIDAN DAFTAR HADIR 

PERTEMUAN TANGGAL 11 AGUSTUS 2015 SERTA BAP PADA MASA 

PENYELIDIKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI BUKTI KARTEL   

1. Asosiasi industri yang menjadi fokus dalam perkara a quo, yakni 

Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (“APFINDO”) 

merupakan organisasi berbadan hukum yang sah dengan 

tujuan antara lain menjadi pelopor pembangunan dan 

pembaharuan dalam bidang Agribisnis peternakan sapi potong 

di Indonesia, serta meningkatkan dan mengembangkan 

pengelolaan peternakan sapi potong secara terpadu, terarah, 

berencana dan berkesinambungan sebagai bagian dari 

pembangunan nasional.  ------------------------------------------------  

2. Peran APFINDO, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar 

APFINDO, yang juga dirasakan Terlapor VI dan Terlapor XVII 

adalah sebagai penyalur aspirasi, komunikasi dan konsultasi 

perusahaan antara produsen daging dan feedlot Indonesia 

dengan Pemerintah dan/atau dengan organisasi atau badan 

hukum lainnya. -----------------------------------------------------------  

3. Peran APFINDO sebagai asosiasi industri pun diakui oleh UU 

No. 5/1984 tentang Perindustrian. Pasal 11 UU No. 5 Tahun 

1984 tentang Perindustrian dan penjelasannya menyatakan 

bahwa Pemerintah akan meningkatkan kerja sama dengan 

perusahaan-perusahaan industri melalui asosiasi industri. 

Peran asosiasi industri kembali diakui dalam amandemen 

terbaru dalam UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (“UU 

Perindustrian”). -----------------------------------------------------------  

Bunyi Pasal 22 UU Perindustrian sebagai berikut:  -----------------  

“Pembina Industri dapat bermitra dengan asosiasi Industri dalam 
melakukan pembinaan dan pengembangan Industri.”  --------------  
 

4. Terlapor VI dan Terlapor XVII jarang menghadiri rapat-rapat 

yang diselenggarakan APFINDO. Sepengetahuan Terlapor VI dan 

Terlapor XVII, kehadiran di rapat APFINDO dipandang sebagai 

kesempatan untuk mendapatkan informasi terkait ketentuan 

dan kebijakan terkini dari Pemerintah. Selebihnya, rapat di 
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APFINDO tidak pernah dianggap sebagai prioritas apabila dilihat 

dari sudut perspektif bisnis. --------------------------------------------  

5. Bahwa kemudian dokumen yang secara konsisten diandalkan 

oleh Tim Investigator sebagai bukti kesepakatan pengaturan 

pasokan adalah daftar hadir rapat APFINDO pada tanggal 11 

Agustus 2015. Perlu Terlapor VI dan Terlapor XVII tegaskan 

bahwa daftar hadir rapat APFINDO bukan merupakan perjanjian 

bagi pihak Terlapor VI dan Terlapor XVII dengan pihak lain 

untuk mengatur atau mengendalikan produksi, atau melakukan 

hal lain.  --------------------------------------------------------------------  

6. Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999 mendefinisikan perjanjian 

sebagai tindakan oleh satu atau lebih usaha untuk mengikatkan 

diri dengan satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, 

baik yang dibuat secara tertulis atau tidak. Selanjutnya, 

Pedoman Pasal 11 UU No. 5/1999 menjelaskan bahwa 

perjanjian untuk tujuan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 

mengacu pada kesepakatan sebagaimana didefinisikan dalam 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999. -   

7. Ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999 tersebut di atas mirip 

dengan Pasal 1313 KUHPerdata yang mendefinisikan bahwa 

perjanjian adalah suatu tindakan dimana satu orang atau lebih 

mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih. Hal ini secara 

essensial identik sebagai definisi perjanjian berdasarkan UU No. 

5/1999. Atau dapat dikatakan bahwa definisi perjanjian 

berdasarkan Pasal 1 (7) UU No. 5/1999 sejalan dengan definisi 

perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata, maka pada 

prinsipnya ketentuan KUHPerdata yang mengatur perjanjian 

lainnya dapat pula menjadi referensi bagi analisis suatu 

perjanjian dalam konteks UU No. 5/1999. Untuk itu dapat 

dikatakan pula bahwa prinsip-prinsip terjadinya perjanjian 

dalam konteks perkara ini juga dapat mengacu pada Pasal 1320 

KUHPerdata. Dimana prinsip-prinsip terjadinya kesepakatan 

atau perikatan dalam sebuah perjanjian dalam Pasal 1320 

KUHPerdata, antara lain yaitu: -----------------------------------------  

a. Adanya kesepakatan para pihak (konsensualitas);  ---------  

b. Adanya kecapakan para pihak; ---------------------------------  

c. Adanya hal tertentu. ----------------------------------------------  

8. Daftar hadir APFINDO tidak dapat membuktikan adanya 

kesepakatan mengatur produksi dan bahkan catatan dalam 

Daftar Hadir tersebut tidak jelas dan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. ------------------------------  
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9. Sehubungan dengan persyaratan persetujuan, Pasal 1320 

KUHPerdata, serta Pasal 1313 KUHPerdata, mengandung 

prinsip konsensualisme. Mariam Darus Badrulzaman dalam 

bukunya Kompilasi Hukum Perikatan (Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2001, halaman 82), menyatakan bahwa prinsip ini 

mengandung maksud kedua belah pihak untuk mengikatkan 

diri dan menciptakan kepercayaan (vertrouwen) antara pihak-

pihak dari kontrak. -------------------------------------------------------  

10. Ahli Kurnia Toha dalam Butir 58 dan 59 BAP tanggal 2 Maret 

2016 (vide Bukti B59) memberikan keterangan terkait 

kesepakatan sebagai berikut: -------------------------------------------  

58 Pertanyaan  

Terlapor 

Apakah daftar hadir bisa menunjukkan adanya 

kesepakatan? 

Jawaban Menunjukkan datang dan hadir dalam suatu 

pertemuan, adalah satu hal, tapi untuk 

membicarakan dan menyepakati itu hal yang 

berbeda. 

 

59 Pertanyaan  

Terlapor 

Bagaimana notulensi yang hanya ada 

tandatangan si pembuat risalah bukan 

ditandatangani bersama peserta? 

Jawaban Tidak bisa dikatakan sebagai kesepakatan jika 

yang bertandatangan tersebut bukan merupakan 

pengambil keputusan dan sadar sepakat 

mengenai isinya. 

 

11. Penting untuk diperhatikan bahwa berdasarkan daftar hadir 

rapat APFINDO tersebut, tidak membuktikan atau setidaknya 

menunjukkan adanya musyawarah, voting, ataupun putusan 

yang dibuat di atau oleh rapat. Daftar hardir bukanlah 

merupakan atau menjadi bukti baik perjanjian yang dilakukan 

Terlapor VI dan Terlapor XVII dengan anggota APFINDO.  ---------  

12. Berdasarkan keterangan Ahli Prahasto Wahju Pamungkas dalam 

BAP tanggal 20 Januari 2016 (vide Bukti B22) menyatakan 

bahwa kehendak untuk mengikatkan diri dimulai dari adanya 

penawaran (offer) oleh satu pihak yang diikuti dengan 

akseptansi (acceptance). Menurut G.H. Treitel dalam buku The 

Law of Contract (10th ed, halaman 8), penawaran didefinisikan 

sebagai berikut: -----------------------------------------------------------  

“an expression of willingness to contract on certain terms, made 
with the intention that it shall become binding as soon as it is 
accepted by the person to whom it is addressed”  --------------------  
 

Terjemahan bebasnya adalah:  -----------------------------------------  
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“suatu ekspresi persetujuan untuk melakukan perjanjian 

dengan kondisi-kondisi tertentu, dibuat dengan tujuan bahwa 
perjanjian tersebut akan mengikat sewaktu-waktu setelah 

diterima oleh orang yang dituju.”  --------------------------------------  
 

13. Berdasarkan penjelasan di atas, tidak ada penawaran yang 

diberikan pihak manapun kepada Terlapor VI dan Terlapor XVII 

dan tidak ada akseptansi yang diberikan Terlapor VI dan 

Terlapor XVII dalam bentuk apapun kepada pihak manapun 

dalam rapat APFINDO. Tanpa adanya penawaran (offer) dan 

akseptansi (acceptance) tersebut, maka tidak mungkin timbul 

persesuaian kehendak. Tanpa adanya persesuaian kehendak, 

maka mustahil terciptanya kesepakatan.  ----------------------------  

14. Hal lain yang perlu dicatat adalah Tim Investigator selalu 

mendalilkan adanya kesepakatan pengaturan pasokan namun 

tidak dapat menjelaskan ataupun membuktikan secara konkrit 

pengaturan pasokan seperti apa yang disepakati oleh Terlapor VI 

dan Terlapor XVII bersama dengan anggota APFINDO lainnya. ---  

15. Menurut Sudargo Gautama dalam buku Indonesian Business 

Law (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, halaman 79), suatu hal 

tertentu adalah suatu hal yang dapat ditentukan jenisnya atau 

determinable. Dengan demikian, daftar hadir APFINDO tidak 

dapat diukur atau didefinisikan secara pasti dan dengan 

demikian tidak memenuhi persyaratan adanya ‘hal tertentu’ 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPer. ----------------  

16. Tim Investigator dan Majelis Komisi dalam persidangan 

seringkali mengacu pada catatan tulisan tangan yang terdapat 

pada Daftar Hadir pada tanggal 11 Agustus 2015 tersebut. 

Dalam daftar hadir tersebut terdapat catatan tulisan tangan 

yang pada pokoknya daftar hadir tersebut adalah daftar anggota 

APFINDO yang menyetujui adanya penurunan harga dari 

Pemerintah.  ---------------------------------------------------------------  

17. Dari segi apapun, daftar hadir dan catatan atau tulisan tangan 

tersebut tidak dapat diketegorikan sebagai bukti adanya kartel 

maupun pembatasan peredaran barang/jasa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999, 

karena: ---------------------------------------------------------------------  

- Selama proses persidangan tidak terbukti adanya validitas 

atau keabsahan catatan tersebut. Semua perwakilan Para 

Terlapor yang menghadiri pertemuan tersebut 

menyatakan bahwa pada saat menandatangani Daftar 

Hadir sama sekali tidak ada tulisan tangan tersebut. ------  

 



 

 
-300 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

- Selama proses persidangan tidak ada kejelasan siapa yang 

menulis catatan tersebut. Dengan demikian, catatan 

tulisan tangan tersebut tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. -----------------------  

- Secara substansi, catatan tersebut juga membicarakan 

pengaturan harga, bukan pengaturan produksi dan 

pemasaran termasuk bukan membicarakan mengenai 

pembatasan pasokan. Dengan demikian merupakan hal 

yang sumir apabila catatan tersebut dijadikan sebagai 

bukti adanya kertel atau pembatasan pasokan. 

Pengaturan harga diatur dalam Pasal 5 UU No. 5/1999, 

sedangkan dugaan pelanggaran dalam perkara ini adalah 

Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999.  -------------  

- Selain itu, harga yang dituliskan dalam catatan tersebut 

adalah harga dari Pemerintah, bukan harga yang berasal 

dari para pelaku usaha yang bersaing.  -----------------------  

18. Dengan demikian merupakan hal yang fatal apabila Tim 

Investigator atau Majelis Komisi menjadikan daftar hadir 

tersebut sebagai bukti adanya kartel dan pembatasan pasokan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU No. 

5/1999.  --------------------------------------------------------------------  

19. Dalam proses persidangan, Tim Investigator juga merujuk pada 

salah satu keterangan dalam Berita Acara Penyelidikan dalam 

membuktikan adanya dugaan pelanggaran dalam perkara ini. ---  

20. Perlu kami tegaskan bahwa Berita Acara Penyelidikan tersebut 

tidak dapat dijadikan sebagai bukti dan tidak mengandung nilai 

pembuktian karena tidak diuji kebenarannya dalam 

persidangan. Apabila Tim Investigator ingin membuktikan 

kebenaran pernyataan tersebut, seharusnya Tim Investigator 

memanggil pihak yang memberikan keterangan tersebut untuk 

diuji dalam proses persidangan yang fair dan terbuka, Namun 

demikian, Tim Investigator tidak melakukan hal tersebut. --------  

21. Selain itu, keterangan dalam Berita Acara Penyelidikan tersebut 

tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak disampaikan di 

atas sumpah dan dinyatakan dalam persidangan. Sesuai dengan 

prinsip hukum, dinyatakan bahwa keterangan yang 

mengandung nilai pembuktian adalah keterangan yang 

dinyatakan di atas sumpah dan dinyatakan dalam persidangan 

yang terbuka yang dihadiri semua pihak yang terlibat dalam 

perkara ini, yaitu Tim Investigator, Terlapor/Kuasanya, dan 

Majelis Komisi. ------------------------------------------------------------  
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22. Dengan demikian, keterangan yang terdapat dalam Berita Acara 

Penyelidikan tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya dan karenanya tidak dapat dijadikan sebagai 

bukti adanya dugaan pelanggaran dalam perkara ini. Tim 

Investigator sudah seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip 

hukum yang sah dan fair (due process of law) dalam perkara ini.  

I. TERBUKTI TIDAK ADA PELANGGARAN TERHADAP PASAL 11 UU NO. 

5/1999 KARENA UNSUR-UNSUR PASAL TERSEBUT TIDAK 

TERPENUHI  ---------------------------------------------------------------------  

1. Pasal 11 UU No. 5/1999 menyatakan bahwa:  ----------------------  

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 
usaha pesaingnya, yang bermaksud 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”.  -----------------  
 

2. Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa unsur utama 

yang harus dipenuhi dalam menentukan ada atau tidaknya 

kartel dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut: ---------------------  

a. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya;  ---  

b. Bermaksud mempengaruhi harga;  ----------------------------  

c. Dengan cara mengatur produksi dan atau pemasaran 

suatu barang dan atau jasa; ------------------------------------  

d. Dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat.  ---------------------------  

3. Seluruh unsur tersebut harus terpenuhi seluruhnya (bersifat 

kumulatif). Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka 

tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 11 UU No. 5/1999. --------  

Unsur Membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha Pesaing Tidak 

Terpenuhi  --------------------------------------------------------------------------  

1. Tim Investigator dalam menentukan adanya perjanjian atau 

kesepakatan semata-mata hanya merujuk pada Daftar Hadir 

pertemuan tanggal 11 Agustus 2015.  --------------------------------  

2. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, tidak ada satu pun Saksi, 

baik yang diajukan oleh Tim Investigator maupun Para Terlapor, 

yang menyatakan adanya perjanjian atau kesepakatan 

pengaturan pasokan di antara Para Terlapor. -----------------------  

3. Dalam menentukan adanya atau tidaknya perjanjian, Tim 

Investigator telah mendasarkan pada pertemuan dan daftar 

hadir APFINDO sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sedangkan 

dalam daftar hadir tersebut tidak ada pembicaraan apapun 

mengenai produksi dan pemasaran sebagaimana diatur dalam 

Pasal 11 UU No. 5/1999.  -----------------------------------------------  
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4. Berdasarkan penjelasan sebelumnya yangdidasarkan pada 

keterangan Ahli Kurnia Toha, secara tegas dinyatakan bahwa 

definisi perjanjian berdasarkan Pasal 1 (7) UU No. 5/1999 pada 

pokoknya tidak jauh berbeda dengan definisi perjanjian yang 

diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata.  ------------------------------  

5. Sehubungan dengan hal di atas, sesuai keterangan Ahli, 

pertemuan dan daftar hadir APFINDO tidak dapat dikategorikan 

sebagai suatu perjanjian atau bukti dari suatu perjanjian.  -------  

6. Pertemuan dan daftar hadir APFINDO tidak memenuhi prinsip-

prinsip perjanjian yang mensyaratkan adanya penawaran dan 

penerimaan yang  jelas di antara para pihak dan para peserta 

yang mempunyai wewenang untuk mewakili Terlapor VI dan 

Terlapor XVII untuk mengambil keputusan atau untuk membuat 

dan masuk ke dalam perjanjian serta harus terdapat adanya 

kejelasan mengenai hal tertentu. ---------------------------------------  

7. Terlapor VI dan Terlapor XVII sama sekali tidak pernah 

menganggap pertemuan APFINDO sebagai pertemuan yang 

serius, melainkan hanya pertemuan biasa yang isi 

pembicaraannya mengenai hal-hal yang bersifat umum. Sebagai 

bukti tidak adanya keseriusan dalam memandang pertemuan 

APFINDO, Terlapor VI dan Terlapor XVII terkadang mengirimkan 

perwakilan hanya level staf, yang tidak memiliki kewenangan 

untuk membuat keputusan atas nama Terlapor VI dan Terlapor 

XVII, untuk hadir dalam pertemuan APFINDO tersebut. ----------  

8. Oleh karena itu, output dari pertemuan-pertemuan APFINDO 

sama sekali tidak memiliki pengaruh apapun terhadap produksi 

dan atau pemasaran dariTerlapor VI dan Terlapor XVII dalam 

menentukan tingkat produksinya. Dalam hal ini, Terlapor VI dan 

Terlapor XVII sepenuhnya telah mempunyai mekanisme 

tersendiri dalam menentukan jumlah produksi dan 

pemasaran/pasokan sebagaimana telah disampaikan 

sebelumnya. ---------------------------------------------------------------  

9. Bahkan, sesuai keterangan Saksi dari Direktorat Jenderal 

Perdagangan Luar Negeri dalam Butir 12, 43, 69, dan 72 BAP 

tanggal 23 November 2015 (vide Bukti B6), telah ditegaskan 

bahwa pembagian kuota kepada masing-masing pelaku usaha 

dilakukan oleh kementerian perdagangan, dan bukan oleh 

pelaku usaha, apalagi Terlapor VI dan/atau dan Terlapor XVII. 

Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi dari Direktorat Jenderal 

Perdagangan Luar Negeri dalam Butir 69 dan 72 BAP tanggal 23 

November 2015 (vide Bukti B6) menyatakan sebagai berikut: ----  
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69 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Siapa yang membagi kuota sapi 50.000 ekor ke 

pelaku usaha? Apakah kemendag atau para pelaku 

tersebut? 

Jawaban Yang membagi Kemendag secara proporsional. 

 

72 Pertanyaan 

Terlapor 20 

Jadi pembagian kuota dilakukan oleh Kemendag 

bukan feedloter? 

Jawaban Ya secara proporsional. 

10. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa tidak ada bukti 

yang cukup untuk menyimpulkan bahwa terdapat perjanjian 

antara Terlapor VI dan Terlapor XVII bersama Para Terlapor 

lainnya mengenai pengaturan pasokan. Dengan demikian, 

terbukti bahwa unsur adanya perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaing dalam Pasal 11 UU No. 5/1999 tidak terpenuhi.  ---------  

Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga Tidak Terpenuhi 

1. Tidak ada satu pun bukti konkrit yang menunjukkan bahwa 

harga yang ditentukan oleh Terlapor VI dan Terlapor XVII adalah 

harga yang dihasilkan dari hasil pengaturan pasokan antara 

Terlapor VI dan Terlapor XVII dengan Para Terlapor lainnya. 

Terlapor VI dan Terlapor XVII tidak memiliki, dan Tim 

Investigator tidak dapat membuktikan, motif ekonomi bagi 

Terlapor VI dan Terlapor XVII untuk mempengaruhi harga 

dengan cara mengatur pasokan.  --------------------------------------  

2. Seandainya pun terdapat kecenderungan harga jual yang relatif 

sama di antara Para Terlapor (quad non), maka berdasarkan 

keterangan Ahli Kurnia Toha, kesamaan harga jual tidak dapat 

secara serta merta dijadikan bukti adanya kartel. Hal ini 

dikarenakan salah satu ciri pelaku usaha yang saling bersaing, 

apalagi pada pasar yang oligopolis, adalah adanya kesamaan-

kesamaan dalam karakteristiknya. Karakteristik adanya 

persaingan yang agresif (persaingan sempurna), seringkali sama. 

Sehingga yang perlu diperhatikan adalah apakah pelaku usaha 

memiliki kehendak atau motif untuk melakukan kartel, yaitu 

untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. Berikut keterangan 

Ahli Kurnia Toha dalam Butir 16 dan 36 BAP tanggal 2 Maret 

2016 (vide Bukti B59): ---------------------------------------------------  

16 Pertanyaan 

Terlapor XX 

dan Terlapor 

XXVII 

Menurut Saudara perilaku pelaku usaha pesaing 

di pasar bersangkutan yang sama misal perilaku 

harga jual yang cenderung sama. Apakah itu 

menunjukkan bukti pengaturan diantara pelaku 

usaha? 

Jawaban Price Parallelism bisa salah satu indikasi 

peljanjian kartel tetapi bisa juga menunjukkan 

ada persaingan yang sangat ketat diantara 



 

 
-304 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

pelaku usaha, karena pelaku usaha tahu cost 

pelaku usaha lain dengan mencari tahu 

bagaimana untuk memenangkan persaingan. 

Jika bersaing dengan harga yang mirip-mirip, ini 

yang harus dibuktikan apakah ini diputuskan 

secara independen berdasarkan keputusan 

bisnis terbaik pelaku usaha masing-masing atau 

ada kerjasama peljanjian, ini yang harus 

dibuktikan. 

 

36 Pertanyaan 

Terlapor VI 

dan Terlapor 

XVII 

Tadi disebutkan kesamaan harga belum tentu 

kartel. Bahkan kesamaan harga bisa terjadi di 

pasar yang bersaing secara sehat. Apakah itu 

benar? 

Jawaban Iya benar. 

 

3. Bahwa harga jual Terlapor VI dan Terlapor XVII didasarkan pada 

pertimbangan independen Terlapor VI dan Terlapor XVII sendiri, 

sesuai struktur biaya masing-masing dalam rangka bersaing 

dengan pelaku usaha lain. Selama periode 2012 – 2015, Terlapor 

VI dan Terlapor XVII telah menjual sapi impor dengan harga 

yang sangat kompetitif, dimana harga jualnya selalu di bawah 

harga jual sapi lokal atau bahkan harga sapi impor 

internasional. Bahkan, dalam periode tertentu, Terlapor VI 

dan/atau Terlapor XVII harus mengalami kerugian karena 

terpaksa menjual dengan harga di bawah harga beli. Namun 

kerugian tersebut dapat ditutupi dengan mengurangi biaya 

penggemukan sapi tersebut sehingga harga jual sapi per 

kilogramnya lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan 

untuk penggemukan tersebut. -----------------------------------------  

4. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa unsur 

bermaksud mempengaruhi harga yang diatur dalam Pasal 11 

UU No. 5/1999 tidak terpenuhi.  ---------------------------------------  

Unsur Mengatur Produksi dan/atau Pemasaran Tidak Terpenuhi  

1. Berdasarkan penjelasan pada Bagian F dari Kesimpulan, 

terbukti bahwa Terlapor VI dan Terlapor XVII dalam 

menentukan produksi dan pemasaran selalu bersifat 

indenpenden serta tidak ada pengaruh hasil pertemuan 

APFINDO.  ------------------------------------------------------------------  

2. Hal ini karena sejak awal dalam pandangan Terlapor VI dan 

Terlapor XVII, semua rapat APFINDO hanyalah rapat biasa, 

bukan suatu rapat yang berguna dalam menentukan kebijakan 

produksi maupun harga yang akan ditetapkan oleh Terlapor VI 

dan Terlapor XVII. Direktur dari Terlapor VI dan Terlapor XVII 
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dalam BAP tanggal 12 Februari 2016 (vide Bukti B31) secara 

konsisten menyatakan bahwa sesungguhnya manfaat dari 

adanya APBI hanya berkaitan dengan kebijakan Pemerintah. ----  

3. Perlu diingat pula industri importasi sapi merupakan industri 

yang diatur secara ketat oleh Pemerintah. Ketentuan mengenai 

pasokan diawasi secara ketat oleh Pemerintah dan terdapat 

sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha apabila tidak 

melaksanakan realisasi sebagaimana ditentukan dalam SPI. 

Dengan demikian, intervensi Pemerintah dalam industri ini 

sangatlah besar dan pengaturan pasokan oleh Pemerintah 

tersebut tidak dapat dianggap sebagai kartel pasokan 

sebagaimana dimaksud Pasal 11 UU No. 5/1999. Ahli Kurnia 

Toha dalam Butir 63 dan 66 BAP tanggal 2 Maret 2016 (vide 

Bukti B59) menyampaikan sebagai berikut: -------------------------  

63 Pertanyaan 

Terlapor 

Melihat ke dalam industri sapi ini, peranan 

Pemerintah mengeluarkan SPI dan 

mengeluarkan waktu penggemukan. Apakah 

bisa dikatakan yang mengatur produksi adalah 

Pemerintah? 

Jawaban Ketika Pemerintah atur impor, ada proses 

penggemukan, ada aturan yang diterbitkan oleh 

Pemerintah maka ada intervensi Negara, berarti 

negara mengatur produksi, tapi tidak 

sepenuhnya karena negara masih memerlukan 

peran pelaku usaha. 

66 Pertanyaan 

Terlapor 

Apakah dalam suatu negara, apakah bisa 

Pemerintahnya menciptakan kartel? 

Jawaban Kalau ditentukan oleh aturan Pemerintah yang 

menciptakan kartel, maka kondisi tersebut tidak 

bisa dikatakan sebagai kartel yang menciptakan 

kartel adalah pelaku-pelaku usaha. 

 

4. Bahwa volume produksi dan pemasaran Terlapor VI dan 

Terlapor XVII didasarkan pada pertimbangan independen 

Terlapor VI dan Terlapor XVII sendiri, sesuai kebijakan 

Pemerintah atau izin yang diberikan dalam rangka bersaing 

dengan pelaku usaha lain. Selama periode 2012 – 2015, Terlapor 

VI dan Terlapor XVII telah menjual sapi impor dengan harga 

yang sangat kompetitif, dimana harga jualnya selalu di bawah 

harga jual sapi lokal atau bahkan sapi impor internasional. ------  

5. Terkait dugaan pengaturan produksi, sebagaimana telah 

Terlapor VI dan Terlapor XVII tegaskan dalam Bagian A, E, dan 

F dari Kesimpulan, pasokan Terlapor VI dan Terlapor XVII 

sangat bergantung pada kebijakan kuota yang diberikan 
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Pemerintah. Terlapor VI dan Terlapor XVII justru tidak dapat 

menyusun kegiatan bisnis dengan baik akibat ketidakjelasan 

dan kebijakan yang mendadak terkait kuota oleh Pemerintah. 

Bagaimana mungkin Terlapor VI dan Terlapor XVII mengatur 

produksi sapi impor apabila sumber pasokan sapi impor, yaitu 

melalui kegiatan pemasukan sapi dari luar negeri, diatur secara 

ketat, dialokasikan, dan dimonitoring oleh Pemerintah. -----------  

6. Terkait dengan dugaan pengaturan pemasaran melalui kegiatan 

rescheduling, sebagaimana telah disampaikan dalam Bagian F, 

G, dan H dari Kesimpulan di atas, tujuan rescheduling adalah 

untuk dapat tetap bersaing atau melakukan kegiatan usaha di 

pasar bersangkutan. Apabila Terlapor VI dan Terlapor XVII tidak 

melaksanakan rescheduling yang mengakibatkan tidak dapat 

memasok pada bulan berikutnya, Terlapor VI dan Terlapor XVII 

dapat kehilangan konsumen, dimana konsumen memiliki 

kecenderungan untuk memilih pemasok/feedloter yang dapat 

menjaga kesinambungan pasokan, dan Terlapor VI dan Terlapor 

XVII terpaksa keluar pasar yang mengakibatkanpasar makin 

terkonsentrasi. Hal ini tentunya akan memberikan dampak 

buruk bagi persaingan. --------------------------------------------------  

7. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa unsur mengatur 

produksi dan atau pemasaran yang diatur dalam Pasal 11 UU 

No. 5/1999 tidak terpenuhi.  -------------------------------------------  

Unsur Mengakibatkan Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha 

Tidak Sehat Tidak Terpenuhi  --------------------------------------------------  

1. Berdasarkan Pasal 1 (2) UU No. 5/1999, yang dimaksud dengan 

praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh 

satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya 

produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa 

tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat 

dan dapat merugikan kepentingan umum.  --------------------------  

2. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 (6) UU No. 5/1999, yang 

dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah 

persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan 

produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang 

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha. ---------------------------------------  

3. Kegiatan usaha Terlapor VI dan Terlapor XVII juga tidak 

menyebabkan kerugian apapun terhadap konsumen 

(RPH/jagal/pedagang besar), sebaliknya menguntungkan 

konsumen karena Terlapor VI dan Terlapor XVII dapat memasok 
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sapi potong dengan harga yang kompetitif secara berkelanjutan, 

termasuk pada saat periode pemogokan RPH pada Agustus 

2015.  -----------------------------------------------------------------------  

4. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa unsur praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat tidak 

terpenuhi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Terlapor 

VI dan Terlapor XVII sama sekali tidak melanggar Pasal 11 UU 

No. 5/1999. ----------------------------------------------------------------  

J. TERBUKTI TIDAK ADA PELANGGARAN TERHADAP PASAL 19 HURUF 

C UU NO. 5/1999 KARENA UNSUR-UNSUR PASAL TERSEBUT TIDAK 

TERPENUHI  ---------------------------------------------------------------------  

1. Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999 menyatakan bahwa:  -------------  

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, 

baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat berupa: … (c) membatasi peredaran dan atau 

penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan”.  -----  

 

2. Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa unsur utama 

yang harus dipenuhi dalam menentukan ada atau tidaknya 

kartel dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:  ---------------------  

a. Melakukan kegiatan;  ---------------------------------------------  

b. Sendiri atau bersama-sama;  ------------------------------------  

c. Dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat; dan ----------------------  

d. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang. ----------  

3. Seluruh unsur tersebut harus terpenuhi seluruhnya (bersifat 

kumulatif). Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka 

tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf c UU No. 

5/1999. ----------------------------------------------------------------------  

Unsur Mengakibatkan Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha 

Tidak Sehat Tidak Terpenuhi  --------------------------------------------------  

1. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan usaha 

Terlapor VI dan Terlapor XVII tidak menyebabkan kerugian 

apapun terhadap konsumen (RPH/jagal/pedagang besar), 

sebaliknya menguntungkan konsumen karena Terlapor VI dan 

Terlapor XVII dapat memasok produk dengan harga yang 

kompetitif secara berkelanjutan, termasuk pada saat periode 

pemogokan RPH pada Agustus 2015.  ---------------------------------  

Unsur Membatasi Peredaran dan atau Penjualan Barang/Jasa 
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1. Ahli Kurnia Toha dalam Butir 10 BAP tanggal 2 Maret 2016 (vide 

Bukti B59) menjelaskan pembatasan peredaran dan atau 

penjualan barang/jasa sebagai berikut: ------------------------------  

10 Pertanyaan 

Terlapor 

Pada pasal 19 huruf c mengatur mengenai 

pembatasan peredaran dan penjualan dalam 

hukum persaingan usaha. Menurut keahlian 

Saudara, apa yang dimaksud dengan 

pembatasan peredaran dan penjualan tersebut? 

Jawaban Pembatasan peredaran barang berarti pelaku 

usaha ingin barang tersebut hanya dikuasai 

beberapa pedagang atau distribusi (penguasaan 

pasar) atau biasanya terjadi ada perjanjian 

antara prinsipal dan distributor. Sehingga akan 

ada distributor tertentu yang mendapatkan 

barang dan mungkin diikuti dengan larangan 

supply pada pihak tertentu. Jadi tujuannya 

adalah agar pelaku usaha pesaing atau pelaku 

usaha lain tidak bisa mendapatkan barang 

tersebut. 

 

2. Lebih lanjut Ahli Kurnia Toha menjalaskan dalam Butir 72 BAP 

tanggal 2 Maret 2016 (vide Bukti B59) sebagai berikut: -----------  

72 Pertanyaan 

Terlapor 

Pasal 19 huruf c pembatasan 

pemasaran/penjualan, jika pelaku usaha masih 

jual produk tersebut apakah disebut 

pembatasan? 

Jawaban Pembatasan pasal 19 huruf c mengatur mengenai 

bukan berarti tidak jual sama sekali, pelaku 

usaha masih jual tapi hanya ke pihak tertentu 

 

3. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Ahli Kurnia Toha di 

atas, yang dimaksud dengan pembatasan peredaran dan 

penjualan barang/jasa adalah tindakan hanya memasok kepada 

pelaku usaha tertentu dengan tujuan agar barang hanya 

dikuasasi oleh beberapa pedagang atau saluran distribusi 

tertentu. --------------------------------------------------------------------  

4. Pada faktanya, Terlapor VI dan Terlapor XVII tidak pernah 

sekalipun menolak untuk memberikan pasokan kepada salah 

satu pihak sementara memberikan pasokan kepada pihak lain. 

Hal ini merupakan bukti yang tidak terbantahkan dimana tidak 

ada alat bukti apapun yang menunjukkan Terlapor VI dan 

Terlapor XVII menolak memberikan pasokan kepada pihak 

tertentu. Terlapor VI dan Terlapor XVII memberikan pasokan 

kepada seluruh RPH/jagal/pedagang besar yang meminta, 

termasuk pada periode pemogokan Agustus 2015. -----------------  
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5. Terkait dengan kebijakan rescheduling, sebagaimana telah 

disampaikan sebelumnya dalam Butir G Kesimpulan di atas, 

tujuan rescheduling adalah untuk dapat tetap bersaing atau 

melakukan kegiatan usaha di pasar bersangkutan.  ---------------  

K. MASUKAN DAN SARAN DARI TERLAPOR VI DAN TERLAPOR XVII 

MENGENAI KEBIJAKAN TATA NIAGA SAPI IMPOR  -----------------------  

1. Berdasarkan fakta-fakta persidanga terbukti bahwa penyebab 

utama adanya kelanggkaan pasokan adalah karena kebijakan 

pemerintan yang tidak tepat dimana hal ini mengakibatkan 

adanya gejolak harga di tingkat konsumen akhir. Apalagi hal ini 

terjadi pada suatu industri yang diatur dan dibatasi secara ketat 

oleh Pemerintah.  ---------------------------------------------------------  

2. Berdasarkan Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, salah satu tugas 

dari KPPU adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada 

Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat.  -----------------------------------------  

3. Oleh karena itu, dalam perkara ini, sudah sepatutnya Majelis 

Komisi memfokuskan terlebih dahulu pada penataan kebijakan 

Pemerintah melalui saran dan pertimbangannya. -------------------  

4. Tindakan penindakan kepada para pelaku usaha yang menjadi 

korban kebijakan Pemerintah dan belum tentu bersalah justru 

hanya akan menimbulkan keputusan yang kontradiktif dengan 

salah satu tujuan adanya UU No. 5/1999 yang diatur dalam 

Pasal 3, yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para 

pelaku usaha. -------------------------------------------------------------  

5. Apabila tidak ada perubahan kebijakan yang dilakukan oleh 

Pemerintah, peristiwa kelangkaan pasokan yang berakibat 

kepada harga akan selalu muncul dikemudian hari. ---------------  

6. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Komisi untuk lebih 

memfokuskan pada saran dan pertimbangan kepada Pemerintah 

dalam rangka mendukung eksistensi pelaku usaha lokal dalam 

menghadapi pasar bebas ASEAN. --------------------------------------  

7. Penataan kebijakan yang perlu diperhatikan tersebut baik 

mengenai sistem kuota, pengaturan jumlah kuota, Negara asal 

impor sapi serta sistemnya. Apabila hal ini dibenahi, kami 

percaya bahwa iklim usaha akan kembali kondusif dan 

menguntungkan semua pihak termasuk konsumen akhir.  

PETITUM  ----------------------------------------------------------------------------  

Berdasarkan dasar, alasan, dan bukti bukti yang telah kami jelaskan di 

atas, terbukti bahwa tidak ada bukti dan alasan yang cukup untuk 

menyatakan bahwa Terlapor VI dan Terlapor XVII telah melanggar Pasal 

11 dan Pasal 19 huruf c UU No 5/1999 sebagaimana yang disampaikan 
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Tim Investigator dalam LDP tanggal 15 September 2015. Oleh karena 

itu, kami mohon Majelis Komisi Yang Terhormat mengeluarkan putusan 

yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:  -------------------------  

“Bahwa Terlapor VI dan Terlapor XVII tidak terbukti melanggar Pasal 11 

dan Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”  -------------------------------------------  

25. Menimbang bahwa Terlapor VII (PT Bina Mentari Tunggal) menyerahkan 

Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal 

sebagai berikut (vide bukti T7.7):  -----------------------------------------------  

I. TANGGAPAN ATAS BUKTI SURAT Terlapor VII :  ------------------------  
1. Bahwa tanggapan Terlapor VII atas bukti surat Terlapor VII 

antara lain :  ---------------------------------------------------------------  

a. BUKTI RPH TERLAPOR VII TETAP MELAKUKAN 

PEMOTONGAN SAPI :  ----------------------------------------------  

- RPH Terlapor VII tidak masuk/ikut  dalam ASOSIASI 

RPH  dalam arti lain RPH Terlapor VII bersifat 

independen dan dalam hal ini bersesuaian dengan 

kerangan Saksi dalam persidangan a quo mengatakan 

RPH Terlapor VII tidak ikut melakukan pemogokan 

pada tanggal 9 -12 Agustus 2015 dan Saksi juga 

mengatkan Terlapor VII tidak masuk Asosiasi RPH;   ---  

- Rumah Potong Hewan ( RPH ) Terlapor VII tetap 

melakukan pemotongan sapi pada pada saat ada 

pemogokan yang di lakukan oleh Jagal/RPH ( vide 

bukti a quo telah diserahkan bersamaan dengan surat 

tanggapan yang tertanggal 22 September 2015);  --------  

- Bukti ini juga dapat membuktikan bahwa Terlapor VII 

tidak sama bisnisnya dengan Terlapor lain; --------------  

- Sapi yang di impor kurang lebih  80 % untuk bahan 

baku RPH dagingya di jual ke pasar modern, industri 

pengolahan daging dan Horeka, sementara kurang 

lebih 20% untuk di jual dalam bentuk sapi hidup; ------  

- Pada bulan Juli 2013 Terlapor VII tidak melakukan 

penjualan sapi impor hidup, karena  stok sapi yang 

siap potong hanya sedikit yaitu 1.012 ekor, sementara 

kebutuhan bahan baku RPH Terlapor VII sebesar 2.302 

ekor ( vide Bukti Stock Sapi 2013 ); ------------------------  

- Pada bulan Agustus 2015 Terlapor VII tetap 

melakukan  penjualan sapi impor yaitu 84 ekor, 

selebihnya stok yang ada untuk bahan baku RPH 

Terlapor VII ( vide bukti Daftar Harga Penjualan Sapi 

Hidup Tahun 2015 & Data Stock Sapi Hidup Agustus 

2015); -----------------------------------------------------------  

- Dan bukti a quo juga dapat membuktikan bahwa 

Terlapor VII tidak melakukan perjanjian dengan 
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Terlapor lainnya untuk mengatur produksi  bermaksud 

untuk mempengaruhi harga, sebagaimana yang di 

maksud dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999; ---------  

b. BUKTI PENJUALAN DAGING FRESH ( PEMOTONGAN RPH ) 

DAN PENJUALAN DAGING FROZEN (DAGING IMPOR) 

TERLAPOR VII: ------------------------------------------------------  

- Bukti ini untuk membuktikan bahwa Terlapor VII 

setelah melakukan pemotongan sapi di RPH Terlapor 

VII dan menjual dagingnya ke pasar modern, industri 

pengolahan daging dan Horeka dan harga relatif murah 

di bandingkan dengan harga di pasar; --------------------  

c. BUKTI SUPPLY CHAINS PT. BINA MENTARI TUNGGAL : 

- Untuk membuktikan pasar geografis Terlapor VII tidak 

sama dengan Terlapor lainnya, sehingga tidak terbukti 

Terlapor VII melakukan perjanjian dengan Terlapor 

lainnya untuk mengatur pemasaran sapi impor 

sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 11 UU No. 5 

Tahun 1999; ---------------------------------------------------  

II. TANGGAPAN ATAS BUKTI PELAPOR :  ------------------------------------  
1. Bukti Berita Acara Penyelidikan Saksi Ir. Bambang Hartoyo & 

Komar Hari Budiono SE, pada  Hari Rabu Tertanggal 19 

Maret 2014 pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 

WIB;  --------------------------------------------------------------------  

2. Bukti Daftar Hadir Rapat Dewan Apfindo Jakarta, 11 Agustus 

2015 untuk menurunkan harga berdasarkan permintaan 

Pemerintah menjadi 38.000/kg sapi impor; ----------------------  

- Bukti 1 & 2 dianggap oleh Pelapor adalah adanya 

perjanjian tertulis maupun tidak tertulis dalam hal 

pengaturan harga antara Para Terlapor, untuk 

memperkuat bukti ekonomi ( Indirect Evidence ) Pelapor, 

sehubungan adanya anggapan Pelapor  harga relatifsama 

antara  Para Terlapor dalam perkara a quo;  ----------------  

- Bahwa tanggapan TERLAPOR VII dalam hal ini adalah 

seharusnya Saksi Ir. Bambang Hartoyo & Komar Hari 

Budiono SE di periksa dalam Persidangan a quo dengan 

dibawah sumpah, agar kesaksiannya dapat bernilai 

secara hukum, namun faktanya Pelapor tidak pernah 

memanggil / menghadirkan dalam Persidangan a quo, 

sehingga jelas dan nyata kesaksian di luar persidangan 

tidak bernilai hukum ( vide Pasal 185 ayat (1) KUHAP 

telah menentukan dengan tegas, bahwa keterangan saksi 

yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut 

undang-undang ialah keterangan saksi yang diberikan di 

depan persidangan); ---------------------------------------------  

- Sementara jika kita menilik bukti Daftar Hadir di Apfindo 

adalah untuk menurunkan harga dalam arti lain bukan 

untuk menaikkan harga ( sebagaimana dalam tujuan 
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Kartel ), maka sangat jelas dan nyata tidak bernilai/tidak 

berdayaguna, untuk di jadikan alat bukti perjanjian 

Kartel; --------------------------------------------------------------  

- Bahwa anggapan Pelapor a quo harus di tolak dan di 

kesampingkan, karena jikalaupun itu benar Quod Non 

seharusnya bukan melanggar Pasal 11 UU No. 5 Tahun 

1999,  namun Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999; ---------------  

III. SAKSI PELAPOR: --------------------------------------------------------------  

DR. Hewan Sujarwanto M.M Kementerian Pertanian Karantina Pusat 
dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan :  ------------------------  

- Tugas Pokok Saksi antara lain menyusun kebijakan teknis sapi 

impor, pemantauanpemasukan sapi, realisasi impor sapi;  -------  

- Yang di catat terhadap sapi adalah hanya jumlah ekornya; -------  

- Tidak mempunyai kewenangan untuk mencatat berat badan 

sapi; -------------------------------------------------------------------------  

- Berat  badan sapi impor tidak lebih dari 350 kg; --------------------  

- Sapi impor wajib di Karantinakan selama 14 hari, terhitung dari 

sapi masuk karantina; ---------------------------------------------------  

- Pemeliharaan sapi selama dalam Karantina adalah 

tanggungjawab Pemilik sapi; --------------------------------------------  

- Ada fluktuasi jumlah sapi impor pada Agustus 2015; --------------  

- Sapi dalam Karantina dikenakan biaya Karantina sesuai dengan 

peraturan yang ada; ------------------------------------------------------  

- Saksi tidak mengetahui jumlah kuota; --------------------------------  

Arif Mukti Wibowo Kepala Rumah Potong Hewan (RPH)  Dinas 
Pertanian Bogor dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan : ----  

- Saksi mulai bekerja sejak tahun 2009  sampai sekarang; ---------  

- RPH Saksi  di peruntukan khusus jasa pemotongan saja; --------  

- Sapi – sapi yang di potong tahun 2015 pada RPH Saksi 100% 

sapi impor; -----------------------------------------------------------------  

- Pada tahun 2013 sapi lokal yang di potong pada RPH Saksi 

jumlahnya hanya 10 %;  -------------------------------------------------  

- Pemasok sapi yang menggunakan jasa pemotongan pada RPH 

Saksi di beli oleh Pemasok ( Boss Sapi ) dari 24 Feedloter; --------  

- Sapi-sapi yang di beli oleh pihak lain ( Bos sapi )  dari PT. Bina 

Mentari Tunggal tidak pernah mempergunakan jasa RPH Saksi;  

- RPH Saksi lebih banyak memotong sapi-sapi yang di beli oleh 

Bos-Bos sapi dari 5 Feedloter ; -----------------------------------------  

- Saksi tidak mengetahui daging sapi yang di potong pada RPH 

Saksi di jual kemana oleh pemiliknya ( Bos Sapi ); -----------------  

- RPH Saksi pada saat mogok tetap melakukan pemotongan sapi; 

- Menurut informasi ada pengurangan pasokan sapi ke RPH 

disebabkan pengurangan kuota oleh Pemerintah; ------------------  

- RPH Saksi pernah 3 hari tidak melakukan pemotongan, karena 

tidak ada pihak yang menggunakan jasa RPH Saksi; --------------  
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- Saksi tidak mengetahui siapa yang  mengintruksikan pedagang 

melakukan mogok ; -------------------------------------------------------  

- Menurut informasi harga daging sapi bervariasi antara  Rp. 

100.000,- sampai 150.000,-, tetapi Saksi tidak pernah 

menyaksikan harga  jual beli  daging sapi tersebut antara 

pembeli dan penjual; -----------------------------------------------------  

- Saksi tidak mengetahui  perusahaan penggemukan sapi ( 

feedloter ) lain yang ingin memasok sapi ke wilayah 

JABODETABEK, mendapatkan hambatan dari perusahaan 

penggemukan sapi ( feedloter ) yang telah lebih dahulu memasok 

ke wilayah JABODETABEK ? -------------------------------------------  

- Saksi tidak mengetahui  ada hambatan terhadap perusahaan 

penggemukan sapi ( feedloter ) yang baru, untuk mendirikan di 

wilayah JABODETABEK ? -----------------------------------------------  

- Saksi tidak mengetahui  ada pembatasan pembelian jumlah ekor 

sapi dari perusahaan penggumakan sapi di JABODETABEK ? ---   

- Saksi tidak mengetahui pihak feedloter yang satu dengan pihak 

feedloter lainya membahas masalah harga di Apfindo; -------------  

- Saksi tidak mengetahui perusahaan penggumakan sapi ( 

feedloeter ) selalu mengatur pasokan, pada saat Pemerintah 

berencana melakukan pembatasan impor  ---------------------------  

- Saksi tidak mengetahui antara feedloter yang satu dengan 

Pelaku usaha penggemukan sapi (Feedloter) lainya   melakukan 

perjanjian secara tertulis atau lisan untuk menentukan harga,  

menentukan jumlah produksi,  menentukan wilayah pemasaran 

dan menentukan jumlah penjualan; ----------------------------------  

- Saksi tidak mengetahui perusahaan penggumakan sapi ( 

feedloeter ) selalu mengatur pasokan, pada saat Pemerintah 

berencana melakukan pembatasan impor; ---------------------------  

Herry Hariyanto Kepala Rumah Potong Hewan (RPH) PT. Sinar 

Daging Perdana terletak di Jonggol, Bogor dibawah sumpah pada 
pokoknya menjelaskan :  -----------------------------------------------------  

- Saksi mulai bekerja di PT. Sinar Daging Perdana sejak 2011; ----  

- PT. Sinar Daging Perdana saksi tidak bergabung dalam  Asosiasi 

Penggemukan sapi; -------------------------------------------------------  

- PT. Sinar Daging Perdana bidang usahanya antara lain Rumah 

Potong Hewan ( RPH ), daging sapi potong; ---------------------------  

- Prodak PT. Sinar Daging Perdana masuk pasar modern sejak 

tahun 2011, sebelumnya pada pasar becek; -------------------------  

- Pasokan sapi potong impor ke PT. Sinar Daging Perdana di 

supply oleh 3 feedloter; --------------------------------------------------  

- PT. Sinar Daging Perdana  mendapatkan Sapi local dari petani 

lokal antara lain dari Klaten. Boyolali dan Jawa Barat sejak dari 

tahun 2014; ----------------------------------------------------------------  
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- Saksi mendengar dari pihak yang menggunakan jasa RPH PT. 

Sinar Daging Perdana, bahwa harga sapi lokal pada tahun 2014 

antara Rp. 48.000,- /kg sampai Rp. 50.000,-/kg; ------------------  

- Harga sapi lokal lebih mahal daripada sapi impor; -----------------  

- Harga sapi impor lebih murah   dari sapi lokal dengan selisih 

kurang lebih Rp. 2000,-/kg ; -------------------------------------------  

- Harga sapi tetap stabil; --------------------------------------------------  

- Sapi lokal di pilih karena sapi impor tidak mencukupi; ------------  

- Pada tahun 2015 PT. Sinar Daging Perdana bidang usahanya  

lebih fokus membeli daging sapi, karena fasilitas RPH nya sudah 

tidak memadai untuk melakukan pemotongan, terkecuali ada 

pihak lain tetap mempergunakan jasa pemotongan RPH PT. 

Sinar Daging Perdana; ---------------------------------------------------  

- RPH PT. Sinar Daging Perdana  pada tanggal 8 Agustu tahun 

2015 sampai 11 Agustus 2015 ( 3 hari ) tidak melakukan 

pemotongan sapi, karena pihak lain tidak ada yang 

mempergunakan jasa  RPH PT. Sinar Daging Perdana; ------------  

- Jumlah pemotongan sapi pada tahun 2014 lebih rendah 

daripada tahun 2013, karena PT. Sinar Daging Perdana tidak 

mempunyai dana yang mencukupi untuk membeli sapi lebih 

banyak; ---------------------------------------------------------------------  

- Feedloter ( supplyer ) tidak pernah melakukan pembatasan 

pembelian sapi dan tidak pernah  melarang PT. Sinar Daging 

Perdana untuk melakukan pembelian  dan selalu di penuhi 

100%; -----------------------------------------------------------------------  

- PT. Sinar Daging Perdana  pernah beberapa kali melakukan 

pemotongan Sapi betina yang tidak produktif ( cow ); --------------  

- Sapi betina yang tidak produktif ( cow ) lebih murah daripada 

jenis sapi yang lain; ------------------------------------------------------  

- Pemasaran PT. Sinar Daging Perdana 80% di dalam 

JABODETABEK dan 20% di luar JABODETABEK; ------------------  

- PT. Sinar Daging Perdana tetap melakukan pemotongan pada 

saat ada mogok pada tahun 2013 dan 2015; ------------------------  

- Saksi tidak mengetahui ada kelangkaan sapi; -----------------------  

- Harga jenis sapi  dengan jenis sapi lainnya berbeda-beda, PT. 

Sinar Daging Perdana  membeli sapi berdasarkan kecocokan 

harga dengan Perusahaan; ----------------------------------------------  

- Pelaku usaha penggemukan sapi (Feedloter)  tidak pernah  

melarang PT. Sinar Daging Perdana untuk melakukan 

pembelian sapi; -----------------------------------------------------------  

- Saksi tidak pernah mendengar Pelaku usaha penggemukan sapi 

(Feedloter) yang satu dengan Pelaku usaha penggemukan sapi 

(Feedloter) lainya   melakukan perjanjian untuk menentukan 

harga,  menentukan jumlah produksi,  menentukan wilayah 

pemasaran dan menentukan jumlah penjualan; --------------------  
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- RPH PT. Sinar Daging Perdana tidak melakukan pemotongan 

bukan karena kelangkaan sapi potong, tetapi karena pihak lain 

tidak mempergunakan jasa pemotongan RPH Perusahaan; -------  

 

H.M. NURHENDRI (Ketua RPH Petir)  --------------------------------------  

Di atas sumpah yang pada initinya menerangkan sebagai berikut : 

- Bahwa saksi Memiliki RPH sendiri terletak di Kota Tangerang 

yang berdiri pada tahun 2011 yang bernama RPH CV. Petir ------  

- Bahwa saksi biasa memotong sapi sebanyak 30-40 ekor setiap 

harinya, dengan pasarnya di daerah Jakarta Barat dan 

Tangerang.  ----------------------------------------------------------------  

- Bahwa RPH khusus pemotongan sapi sendiri, dan sistem 

penjualannya saksi suplay ke pasar-pasar dan para pedagang 

daging sebayak 18 orang datang sendiri untuk ambil daging sapi 

dari saksi.  -----------------------------------------------------------------  

- Bahwa saksi dalam mengambil sapi baik impor dari feedloter 

sampai dengan saat ini belum ada kesualitan. ----------------------     

- Bahwa sejak tahun 2011 saksi hanya memotong sapi impor saja 

yang saksi ambil dari feedloter.  ----------------------------------------  

- Bahwa harga Sapi lokal lebih mahal dibandingkan dengan sapi 

impor.  ----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa sebelum saksi mengelola RPH dan mengambil sapi dari 

feedloter saksi ikut dengan orang tua pada tahun 2000 – 2003 

mengambil sapi dari BMT lalu sapi tersebut di potong di RPH 

Gandrong  sekitar 8 ekor sehari yang ditutup pada tahun 2011 

karena ada video sapi. ---------------------------------------------------  

- Bahwa selama hubungan dengan PT. BMT tidak ada masalah, 

dan pada tahun 2004 saksi mengambil sapi dari PT. TUM yang 

dikenalkan oleh orang tua sampai dengan saat ini.  ----------------  

- Bahwa pada tahun 2012 saksi mengabil sapi dari PT. Brahman 

sampai sekarang karena alesan satu management dengan 

dengan PT. TUM yang harganya sama baik sedang ada pasokan 

maupun tidak. -------------------------------------------------------------  

- Bahwa selama ada penambahan feedloter, selalu ada audit per 

enam bulannya, dan biaya untuk audit dibayar oleh feedloter. ---  

- Bahwa pada tahun 2011 -2014 saksi mengambil sapi setiap 

harinya 20-40 ekor dari feedloter, dan tidak ada hambatan 

dalam mengambil sapi impor dari feedloter. -------------------------  

- Bahwa pada tahun 2011 harga masih normal karena tidak 

kekurangan pasokan/quota. --------------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2014 Triwulan I harga masih normal harga 

berkisar Rp. 35.000 – 36.000/Kg, Triwulan II dan Triwulan III 

harga masih sama, Triwulan IV harga mulai naik perkilonya 

tetapi pasokan sapi dari feedloter tidak berkurang.  ----------------  

- Bahwa pada tahun 2015 Triwulan I harga sapi Rp. 36.000 -

37.000/Kg, Triwulan II harga Rp. 38.000/Kg,  ----------------------  
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- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2015 ada kenaikan harga menjelang 

idul fitri sebesar Rp. 500/Kg dan naik lagi pada H-4 idul fitri 

sebesar Rp. Rp. 500/Kg. -------------------------------------------------  

- Bahwa saksi menjual daging sapi sudah dalam bentuk kakas. ---  

- Bahwa harga daging yang menentukan  adalah pedagang daging 

saksi hanya menentukan harga perkilo perkakas -------------------  

- Bahwa saksi membeli sapi dari feedloter, timbang bayar dengan 

harga Rp.40.000/kg, dan saksi jual kepada pedagang daging 

Rp.80.000/Kg perkakas, dan biaya potong di bayar oleh Pembeli.   

- Bahwa antara pedang daging tidak sama dalam menentukan 

harga daging yang dipasarkan. -----------------------------------------  

- Bahwa pasar saksi dalam menjual daging yaitu 75% pedagang 

baso, 10% rumah ceatring, 10% rumah makan, 5% ibu rumah 

tangga.   --------------------------------------------------------------------  

- Bahwa untuk menentukan harga sapi yang saksi beli dari 

feedloter saksi harus dapat menghitung bahwa 50% sapi 

tersebut dapat terjual, sehingga kalau hitungan kurang dari 

50% maka hitungan rugi.   ----------------------------------------------  

- Bahwa saksi menjual satu ekor sapi kepada pedagang daging 

sudah dalam bentuk kakas, kalau hari biasa semuanya bisa 

terjual dengan harga Rp. 100.000/Kg sedangkan pada hari raya 

jeroan, tulang kulit dan lain-lain tidak laku di jual.  ---------------  

- Bahwa pasca idul fitri pasar sudah tidak dapat menerima harga 

daging di pasaran mencapai harga Rp. 110.000/Kg – 

Rp120.000/Kg. ------------------------------------------------------------  

- Bahwa dengan kenaikan harga dari Bulan Juli – Agustus 

feedloter menjelaskan kepada saksi bahwa ada pengurangan 

quota dari Pemerintah dan harga dolar semakin naik, selain itu 

juga saksi mengetahui dari media tentang adanya penurunan 

quota dari Pemerintah.  --------------------------------------------------  

- Bahwa pada saat belum ada pertemuan di setiap RPH harga 

berpavariasi, walaupun  harga sapi masih tetap di atas Rp. 

40.000/Kg.   ---------------------------------------------------------------  

- Bawah 17 hari setelah lebaran/Idul Fitri ada kenaikan sampai 

dengan tanggal 08 Agustus seharga Rp. 44.000,/Kg. --------------  

- Bahwa yang berinisiatif untuk melakukan penyetopan adalah 

Assosiasi Pemotong Indonesia yang di ketuai oleh H. Abud ketua 

RPH yang dilakukan di Rajarasa pada tanggal 08 Agustus 2015. 

- Bahwa hasil kesepakatan pedagang daging dengan RPH yaitu 

meliburkan/menstop pemotongan sapi selama 3 malam yaitu 

tanggal 09-12 Agustus 2015. -------------------------------------------  

- Bahwa feedloter tidak mengetahui ada pertemuan dan 

kesepakatan antara pedagang daging dengan RPH, feedloter 

mengetahui bahwa ada pemogokan pemotongan dari saksi 

dengan mengimpormasikan kepada feedloter untuk tidak 

mengirim sapi karena ada mogok.   ------------------------------------  
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- Bahwa ketika harga naik feedloter masih memenuhi pasokan 

sapi yang diminta saksi.  ------------------------------------------------  

- Bahwa sapi yang dibeli oleh feedloter dari Australia 

menggunakan mata uang asing, sedangkan sapi dijual dengan 

menggunakan mata uang rupiah  --------------------------------------  

- Bahwa feedloter tidak pernah menahan pasokan sapi, karena 

sapi yang sudah masa panen, kalau digemukan lagi malah 

tumbuh lemak, timbangan tidak akan bertambah dan malah 

makan biaya pengeluaran lagi.     --------------------------------------   

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari media pada tanggal 13 

Agustus 2015 harga sudah turun menjadi Rp. 40.000/Kg dari 

harga Rp. 44.000/Kg, sedangkan harga daging di Jawa Timur 

lebih mahal dibanding di Jabodetabek, sehingga feedloter 

menjual sapi rugi karena berdasakan intruksi menteri.    ---------        

Moh. Yani, SH Kasubdit Budi Daya bidang Peternakan, Perijinan 
dan Kesehatan Hewan Deptan dibawah sumpah pada pokoknya 
menjelaskan :  ------------------------------------------------------------------  

- Saki melakukan pemantauan terhadap kecukupan sapi; ----------  

- Tidak boleh memasarkan sapi dari JABODETABEK daerah 

Sentra tertentu; -----------------------------------------------------------  

- Hasil kajian Persentase Impor sapi di peruntukan di 

JABODDETABEK 70% dan 30% di Daerah; --------------------------  

- Sistem kouta mulai di atur pada tahun 2011; -----------------------  

- Harga sapi tinggi karena pasokan sapi kurang; ---------------------  

- Harga sapi di tetapkan Rp. 38.000/kg tidak mungkin, karena 

biaya produksi tinggi dan factor-faktor lain; -------------------------  

- Tidak menyalahkan feedloter terhadap kenaikan harga sapi, tapi 

Pemerintah akan mengkaji lagi penyebab kenaikan harga 

tersebut; --------------------------------------------------------------------  

- Impor sapi akan di stop, jika harga daging di bawah 70.000/kg, 

namun kenyataanya sampai saat ini harga daging sapi tidak 

pernah di bawah70.000/kg; --------------------------------------------  

- Saksi tidak mengetahui apakah di tahan oleh Feedloter; ----------  

- Sapi lokal ada ada pasokan ke JABODETABEK; --------------------  

- Sapi harus di gemukan minimum 90 hari; ---------------------------  

- Tolok ukur untuk menetapkan kuota tidak ada dari DEPTAN; ---  

- DEPTAN tidak menentukan kuota, namun hanya secara teknis; -  

- Yang menentukan jumlah kuota adalah DEPDAG; -----------------  

- Pemasokan sapi di JABODETABEK tidak hanya di supply oleh 

feedloter dari di JABODETABEK, tetapi juga dipasok dari 

Daerah; ---------------------------------------------------------------------  

- Tidak ada pertauran yang menentukan harga sapid an daging; --  

- Awal mula di berlakukan kuota, karena adanya program 

Pemerintah mengenai swasembada daging pada tahun 2011; ----  

- Kekurangan daging sapi hanya di JABODETABEK; ----------------  

- Pemerintah meyakini stok sapi masih cukup; -----------------------  
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- Konsumsi daging di daerah lebih rendah di bandingkan di 

JABODETABEK; ----------------------------------------------------------  

- Saksi tidak tahu apakah para pelaku usaha penggemukan sapi 

melakukan perjanjian jumlah produksi, wilayah pemasaran, 

penahanan penjualan; ---------------------------------------------------  

- Feedloter tidak merealisasikan ijin impor, maka ada sanksinya; -  

- Efek penetapan kuota hanya 50.000 ekor yaitu berimbas secara 

teknis; ----------------------------------------------------------------------  

- Triwulan ke 4 tidak mempengaruhi untuk bulan Agustus 2015; -  

- Deptan untuk mengetahui berapa realisasi dari impor dan ijin 

yang di berikan kepada feedloter, Deptan meminta data ke 

Menteri Perdagangan; ----------------------------------------------------  

- Majelis menyimpulkan masalahan harga sapi timbul, karena 

kuota,  guna untuk program swasembada daging; ------------------  

KESIMPULAN :  -----------------------------------------------------------------------------  

Bahwa dari Saksi- Saksi Fakta yang di ajukan oleh oleh Pelapor pada 

pokoknya dapat di simpulkan antara lain :  -----------------------------------  

- Ada fluktuasi jumlah sapi impor pada Agustus 2015; ------------------  

- Sapi dalam Karantina dikenakan biaya Karantina sesuai dengan 

peraturan yang ada; -----------------------------------------------------------  

- Bahwa harga sapi lokal pada tahun 2014 antara Rp. 48.000,- /kg 

sampai Rp. 50.000,-/kg; -----------------------------------------------------  

- Harga sapi lokal lebih mahal daripada sapi impor; ----------------------  

- Saksi tidak mengetahui perusahaan penggumakan sapi ( feedloeter ) 

selalu mengatur pasokan, pada saat Pemerintah berencana 

melakukan pembatasan impor  ---------------------------------------------  

- Saksi tidak mengetahui antara feedloter yang satu dengan Pelaku 

usaha penggemukan sapi (Feedloter) lainya   melakukan perjanjian 

secara tertulis atau lisan untuk menentukan harga,  menentukan 

jumlah produksi,  menentukan wilayah pemasaran dan menentukan 

jumlah penjualan; -------------------------------------------------------------  

- Sapi lokal di pilih karena sapi impor tidak mencukupi; -----------------  

- Feedloter  tidak pernah melakukan pembatasan pembelian sapi dan 

tidak pernah  melarang Pembeli untuk melakukan pembelian  dan 

selalu di penuhi 100%; -------------------------------------------------------  

- RPH beberapa kali melakukan pemotongan Sapi betina yang tidak 

produktif ( cow ); ---------------------------------------------------------------  

- Sapi betina yang tidak produktif ( cow ) lebih murah daripada jenis 

sapi yang lain; ------------------------------------------------------------------  

- Pada saat pemogokan beberapa RPH tetap melakukan pemotongan;  

- Harga jenis sapi  dengan jenis sapi lainnya berbeda-beda dan 

trasaksi jual – beli  berdasarkan kecocokan harga antara pembeli 

dan penjual; --------------------------------------------------------------------  

- Saksi tidak pernah mendengar Pelaku usaha penggemukan sapi 

(Feedloter) yang satu dengan Pelaku usaha penggemukan sapi 
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(Feedloter) lainya   melakukan perjanjian untuk menentukan harga,  

menentukan jumlah produksi,  menentukan wilayah pemasaran dan 

menentukan jumlah penjualan; ---------------------------------------------  

- Bahwa sebelum saksi mengelola RPH dan mengambil sapi dari 

feedloter saksi ikut dengan orang tua pada tahun 2000 – 2003 

mengambil sapi dari BMT lalu sapi tersebut di potong di RPH 

Gandrong  sekitar 8 ekor sehari yang ditutup pada tahun 2011 

karena ada video sapi. --------------------------------------------------------  

- Bahwa selama hubungan dengan PT. BMT tidak ada masalah, dan 

pada tahun 2004 saksi mengambil sapi dari PT. TUM yang 

dikenalkan oleh orang tua sampai dengan saat ini.  --------------------  

- Bahwa pada tahun 2012 saksi mengabil sapi dari PT. Brahman 

sampai sekarang karena alesan satu management dengan dengan 

PT. TUM yang harganya sama baik sedang ada pasokan maupun 

tidak. -----------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa selama ada penambahan feedloter, selalu ada audit per enam 

bulannya, dan biaya untuk audit dibayar oleh feedloter. ---------------  

- Bahwa pada tahun 2011 -2014 saksi mengambil sapi setiap harinya 

20-40 ekor dari feedloter, dan tidak ada hambatan dalam mengambil 

sapi impor dari feedloter. -----------------------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2011 harga masih normal karena tidak 

kekurangan pasokan/quota. ------------------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2014 Triwulan I harga masih normal harga 

berkisar Rp. 35.000 – 36.000/Kg, Triwulan II dan Triwulan III harga 

masih sama, Triwulan IV harga mulai naik perkilonya tetapi 

pasokan sapi dari feedloter tidak berkurang.  ----------------------------  

- Bahwa pada tahun 2015 Triwulan I harga sapi Rp. 36.000 -

37.000/Kg, Triwulan II harga Rp. 38.000/Kg,  ---------------------------  

- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2015 ada kenaikan harga menjelang 

idul fitri sebesar Rp. 500/Kg dan naik lagi pada H-4 idul fitri sebesar 

Rp. Rp. 500/Kg. ----------------------------------------------------------------  

- Bahwa saksi menjual daging sapi sudah dalam bentuk karkas. ------  

- Bahwa harga daging yang menentukan  adalah pedagang daging 

saksi hanya menentukan harga perkilo perkakas -----------------------  

- Bahwa untuk menentukan harga sapi yang saksi beli dari feedloter 

saksi harus dapat menghitung bahwa 50% sapi tersebut dapat 

terjual, sehingga kalau hitungan kurang dari 50% maka hitungan 

rugi.   ----------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa pasca idul fitri pasar sudah tidak dapat menerima harga 

daging di pasaran mencapai harga Rp. 110.000/Kg – Rp120.000/Kg. 

- Bahwa dengan kenaikan harga dari Bulan Juli – Agustus feedloter 

menjelaskan kepada saksi bahwa ada pengurangan quota dari 

Pemerintah dan harga dolar semakin naik, selain itu juga saksi 

mengetahui dari media tentang adanya penurunan quota dari 

Pemerintah.  --------------------------------------------------------------------  
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- Bahwa pada saat belum ada pertemuan di setiap RPH harga 

berpavariasi, walaupun  harga sapi masih tetap di atas Rp. 

40.000/Kg.   --------------------------------------------------------------------  

- Bawah 17 hari setelah lebaran/Idul Fitri ada kenaikan sampai 

dengan tanggal 08 Agustus seharga Rp. 44.000,/Kg. -------------------  

- Bahwa yang berinisiatif untuk melakukan penyetopan adalah 

Assosiasi Rumah Pemotong Hewan Indonesia yang di ketuai oleh H. 

Abud ketua RPH yang dilakukan di Rajarasa pada tanggal 08 

Agustus 2015. ------------------------------------------------------------------  

- Bahwa hasil kesepakatan pedagang daging dengan RPH yaitu 

meliburkan/menstop pemotongan sapi selama 3 malam yaitu 

tanggal 09-12 Agustus 2015. ------------------------------------------------  

- Bahwa feedloter tidak mengetahui ada pertemuan dan kesepakatan 

antara pedagang daging dengan RPH, feedloter mengetahui bahwa 

ada pemogokan pemotongan dari saksi dengan mengimpormasikan 

kepada feedloter untuk tidak mengirim sapi karena ada mogok.   ----  

- Bahwa ketika harga naik feedloter masih memenuhi pasokan sapi 

yang diminta saksi.  -----------------------------------------------------------  

- Bahwa sapi yang dibeli oleh feedloter dari Australia menggunakan 

mata uang asing, sedangkan sapi dijual dengan menggunakan mata 

uang rupiah  --------------------------------------------------------------------  

- Bahwa feedloter tidak pernah menahan pasokan sapi, karena sapi 

yang sudah masa panen, kalau digemukan lagi malah tumbuh 

lemak, timbangan tidak akan bertambah dan malah makan biaya 

pengeluaran lagi.      ----------------------------------------------------------  

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari media pada tanggal 13 

Agustus 2015 harga sudah turun menjadi Rp. 40.000/Kg dari harga 

Rp. 44.000/Kg, sedangkan harga daging di Jawa Timur lebih mahal 

dibanding di Jabodetabek, sehingga feedloter menjual sapi rugi 

karena berdasakan intruksi menteri.          -------------------------------  

- Bahwa prosedur karantina yaitu; 2 hari sebelum kapal datang 

pemilik melaporkan kepada petugas karantina, pada saat sapi 

datang pemilik melengkapi dokumen kepemilikannya (sertipikat dan 

izin-izin), kemudian petugas karantina mengecek kondisi fisik sapi 

tersebut, dan mengeluarkan surat persetujuan bongkar dan surat 

perintah masuk karantina, selama 14 hari petugas karantina 

melakukan pengamatan, pengawasan kesehatan sapi.  ----------------  

- Bahwa biaya untuk karantina diatur dalam PP No. 48 tahun 2012, 

yang dihitung perekor perhari.  ---------------------------------------------  

IV.SAKSI TERLPOR  ----------------------------------------------------------------  

ADI WARSITO  -----------------------------------------------------------------------  

Di atas sumpah yang pada initinya menerangkan sebagai berikut :  ------  

- Bahwa saksi sebagai pemakai jasa dari RPH Pulogadung milik 

Pemerintah DKI.  ----------------------------------------------------------------------------   
- Bahwa saksi ketua Asosiasi Pedagang Pemotong Hewan Se-

Jabodetabek.  -------------------------------------------------------------------  
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- Bahwa saksi pedang sapi/bos sapi yang dikenakan retribusi oleh 

RPH Pulogadung berdasarkan omset pemotongan.  ---------------------  
- Bahwa Saksi memulai bisnis sapi sejak tahun 1978 sampai dengan 

sekarang, dan 1994 sudah mengambil/memotong sapi impor.  -------  
- Bahwa dahulu saksi pernah membeli sapi dari PT. SNI (Sadajiwa 

Niaga Indonesia), dan selama membeli sapi tidak ada hambatan dari 

PT. SNI ---------------------------------------------------------------------------  
- Bahwa yang paling dominan selama + 15 tahun saksi mengambil 

sapi impor dari feedloter PT. Rumpi Nari sebanyak + 20 ekor sehari.     

- Bahwa selain itu juga saksi membeli sapi lokal, yang saksi gemukan 
terlebih dahulu, baru dijualnya.  --------------------------------------------  

- Bahwa Sebelum ada sapi impor, sapi lokal yang selalu saksi potong 
yang saksi ambil dari daerah Ngawai. --------------------------------------  

- Bahwa sapi lokal biasanya banyak dipergunakan/dipotong pada 

saat Hari Raya Idul Adha, sedangkan sapi impor tidak/jarang 
dipotong. ------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa tidak ada feedloter yang melarang saksi untuk mengambil 
sapi dari feedloter lain.  -------------------------------------------------------      

- Bahwa tanggal 10 Juli 2015 harga sapi impor hidup sebesar Rp. 
36.000,- sampai dengan Rp. 38.000,-/kg, dan harga jual dipasaran 
biasanya sebesar Rp. 90.000,-/kg   -----------------------------------------  

- Bahwa Setelah 10 Juli 2015 harga naik, dan tidak ada arahan dari 
feedloter untuk menaikan harga dipasaran.  ------------------------------  

- Bahwa dengan kenaikan tersebut harga daging dipasar tidak kuat 
untuk dijual.  -------------------------------------------------------------------  

- Bahwa Kenaikan harga tersebut karena harga dollar naik dan quota 

sapi diturunkan oleh Pemerintah.  -----------------------------------------    
- Bahwa harga masing-masing feedloter dalam menentukan nilai jual 

sapi tidak sama/berbeda-beda, dikarenakan jenis produksi sapinya 
berbeda-beda dilihat dari jenis sapinya, ukuran sapi (ada yang 
gemuk, panjang sapi, dan tidak ada lemak).  -----------------------------  

- Bahwa kalau sapi sudah melewati masa penggemukan, sapi akan 
menjadi gemuk dan berisi gaji/lemak, sehingga harga sapi lebih 

murah (makanya harga sapi tidak mungkin sama / yang 
mempengaruhi harga).   ------------------------------------------------------  

- Bahwa feedloter dalam memproduksi sapi bukan semata-mata dari 

barang tetapi kualitas sapinya juga. ----------------------------------------  
- Bahwa feedloter tidak pernah menghambat/menolak dan membatasi 

setiap membeli sapi darinya.  ------------------------------------------------  
- Bahwa sapi yang dibeli oleh saksi dari feedloter tidak saksi 

gemukan, tetapi sapi tersebut langung saksi potong. -------------------  
- Bahwa kalau tidak ada sapi impor, saksi membeli sapi lokal dengan 

harga yang tinggi.  -------------------------------------------------------------  

- Bahwa dalam menentukan penjualan sapi berdasarkan perhitungan 
harga biasanya 50% dari daging yang ada dilihat dari kondisi sapi 
(perhitungan transpartasi dan lain-lain). ----------------------------------  

- Bahwa saksi mengetahui dari feedloter bahwa harga sapi naik 
karena quoto dari Pemerintah di turunkan (kurang quota), dan 

apabila quota banyak maka harganya akan turun.  ---------------------   
- Bahwa sistem penjulan sapi yaitu pedanga beli sapi dari feedloter 

lalu di timbang dibawa ke RPH, dan pegadang pasar datang ke RPH 
untuk dibeli lalu dipotong dan di timbang di RPH.  ----------------------  

- Bahwa dalam penjualan tidak ada kesepakatan harga jual daging 

sapi dengan para pedagang sapi lainnya di pasaran.    -----------------  
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- Bahwa tidak ada pembatasan wilayah untuk pejualan sapi dan 

pembeliaan sapi.  --------------------------------------------------------------   
- Bahwa RPH mengadakan demo karena quota yang diturunkan oleh 

Pemerintah sehingga sapi yang di butuhkan di pasaran tidak 
mencukupi  yang dan mengakibatkan harga dipasaran jadi naik. ----  

- Bahwa dengan harga yang cukup tinggi Rp. 40.000 – Rp. 43.000/Kg 

sapi dan daging dijual dengan harga tertinggi Rp. 120.000,/Kg maka 
para RPH mogok tanggal 09-12 Agustus 2015. ---------------------------  

- Bahwa sasaran demo yaitu feedloter dan Pemerintah.   -----------------   

- Bahwa tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan 12 Agustus 2015 saksi 
masih mendapatkan pasokan sapi impor dari feedloter, tetapi 

harganya tidak kuat.  ---------------------------------------------------------  
- Bahwa pedagang pasar menjual daging seharga Rp. 120.000/kg 

masih rugi.  ---------------------------------------------------------------------  
- Bahwa ritme penjualan sapi harus diatur karena sapi masih ada 

yang digemukan dan di hitung jumlah stok sapi yang siap panen ----   

- Bahwa biaya untuk penggemukan satu ekor sapi perhari untuk sapi 
lokal sebesar Rp. 25.000,- untuk sapi impor sapi tidak 

mengetahuinya.  ---------------------------------------------------------------  
- Bahwa cara saksi membeli sapi  kepada feedloter cast, tetapi ada 

juga orang lain membeli sapi ke feedloter dengan cara angsur/tidak 

cast.  -----------------------------------------------------------------------------  
- Bahwa banyaknya feedloter yang mengeluh merugi karena quota 

turun, dollar naik, dan adanya intervensi Pemerintah mengenai 
harga daging sapi kepada feedloter.   ---------------------------------------  

AHMAD IBNU ATTOILLAH  --------------------------------------------------------  

Di atas sumpah yang pada initinya menerangkan sebagai berikut : -------  

- Bahwa karena permintaan pasar pada tahun 2014 saksi baru 
bekerja sebagai pedagang sapi ----------------------------------------------  

- Bahwa saksi mendapatkan pasokan sapi dari feedloter -----------------  
- Bahwa saksi memotong sapi menggunakan RPH Pemerintah, dan 

RPH Cuma hanya mengambil jasa potong saja. --------------------------  

- Bahwa saksi memotong sapi setiap hari mencapai 4-5 ekor sapi  -----  
- Bahwa saksi mengambil sapi imfor dari PT. Rumpinary dan sebagian 

sapi lokal dari kandang pesantren.  ----------------------------------------  
- Bahwa untuk sapi impor saksi hanya mengambil dari PT. 

Rumpinary dan tidak pernah membeli dari feedloter lain.  -------------  

- Bahwa sapi dari feedloter sapi siap potong, sedangkan sapi lokal 
saksi mengambilnya dari lampung yang harus digemukan terlebih 

dahulu.  -------------------------------------------------------------------------  
- Bahwa saksi tidak mendapatkan halangan dari feedloter untuk 

menggemukan sapi lokal tersebut, melainkan saksi mendapatkan 

suport dari feedloter. ----------------------------------------------------------  
- Bahwa untuk menggemukan sapi lokal membutuhkan biaya perhari 

sebesar konsentrat Rp.25.000,-, rumput Rp. 3.000,- /Kg.  ------------     
- Bahwa dalam menjual sapi potong saksi mempunyai 

pasar/memasarkan sendiri.  -------------------------------------------------  

- Bahwa harga sapi lokal lebih mahal dari harga sapi  impor, 
selisihnya  harganya Rp. 2.000,- perkilo sampai lebih. -----------------  

- Bahwa biasanya perbedaan harga sapi lokal dengan sapi impor yaitu 
pada saat idul adha.  ----------------------------------------------------------  

- Bahwa harga daging dipasaran harga sapi lokal dengan harga sapi 

impor harganya sama. --------------------------------------------------------  
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- Bahwa sistem pembelian sapi yang dilakukan oleh saksi yaitu saksi 

meminta sapi lewat telpon (order), lalu sapi di lihat, di timbang, di 
bawa dan langsung di bayar melalui transfer.  ---------------------------  

- Bahwa pada Bulan Agustus 2015 harga Sapi sudah sebesar Rp. 
43.000,-/Kg, dan saksi mengetahui kalau pada saat itu sedang 
kekurangan supplay (kurang quota). ---------------------------------------  

- Bahwa pada tanggal 8-12 Agustus 2015 saksi masih membeli sapi 
dan memotong sapi sesuai dengan permintaan pasar sebanyak 2 
ekor hanya 2 malam (tanggal 8-9 Agustus 2105), dan kemudian 

pada Malam Selasanya yaitu tanggal 10 Agustus 2015 saksi sudah 
memotong sapi seperti biasa sebanyak 6-7 ekor.  ------------------------  

- Bahwa Saksi ketika membeli sapi dari feedloter tidak ada batasan 
pasokan dari feedloter, dan ketika saksi meminta sapi dengan 

jumlah yang ditentukan feedloter memberikannya. ----------------------  
- Bahwa saksi mendapatkan ajakan dari rekan-rekannya melalui WA 

untuk Demo mogok, tetapi saksi tidak ikut ajakan tersebut dan 

pemotongan sapi di Leuwiliang masih aktif. ------------------------------  
- Bahwa ketika harga sapi tinggi harga jual di pasaran mengikuti. -----  

- Bahwa saksi mengetahui dari media dan feedloter bahwa sedang ada 
kekurangan supplay atau penurunan quota dari Pemerintah. ---------  

- Bahwa feedloter ketika harga sapi naik tidak melakukan 

penimbunan  sapi tersebut; --------------------------------------------------  
 

TAMPAN SUJARWADI  ------------------------------------------------------------  

Di atas sumpah yang pada initinya menerangkan sebagai berikut :  ------  

- Bahwa saksi ketua Persatuan Pedagang Sapi Kota Bandar Lampung. 

- Bahwa pada tahun 2003-2207 saksi berjualan daging mulai dari 10 
Kg sampai dengan 4 ekor sapi, yang di ambil oleh saksi dari 
supplayer di bawah feedloter.  -----------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2008 saksi bertemu dengan manager PT. Agro Giri 
Perkasa dan menjalin hubungan/mitra sampai dengan sekarang.  ---  

- Bahwa tahun 2009 saksi membangun RPH pribadi  --------------------  
- Bahwa pada tahun 2013 – 2015 saksi memotong sapi setiap 

bulannya + sebanyak 600 ekor  ---------------------------------------------  

- Bahwa tidak ada pembatasan sapi yang dilakukan oleh feedloter, 
dan harganya pada saat itu sama.  -----------------------------------------  

- Bahwa pada saat mejelang sebelum lebaran  sekitar bulan Juli 2015 
feedloter mengusulkan kepada Pemerintah agar quota sebanyak 
200.000 ekor sapi, tetapi quota dari Pemerintah hanya 50.000 ekor 

sehingga harga sapi yang dibeli oleh saksi dari feedloter mulai naik.-  
- Bahwa tanggal 27-30 Juli 2015 karena harga naik pedagang dan 

RPH sepakat untuk tidak berjualan, dengan tujuan agar 
mendapatkan perhatian dari Pemerintah.  --------------------------------  

- Bahwa setelah lebaran saksi meminta penjelasan dari feedloter 
mengenai kenaikan harga tersebut, dan feedloter menjelaskan 
kepada saksi karena berkaitan dengan quota yang diturunkan oleh 

Pemerintah dan dollar yang naik, dan saksi mendapatkan informasi 
dari management PT. Agro Giri Perkasa/feedloter dan media. ---------  

- Bahwa pada tanggal 27-30 Juli 2015 Lampung demo lebih awal 
karena kenaikan harga sapi, dibandingkan dengan Jakarta yang 
demo pada Bulan Agustus 2015.--------------------------------------------  
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- Bahwa pada saat demo harga daging sapi belum turun, tetapi ada 

penyesuaian harga dengan menjelaskan kepada para pedagang 
daging.  --------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa tidak ada batasan/tidak dibatasi ketika saksi mebeli sapi 
Impor tersebut.  ----------------------------------------------------------------  

- Bahwa Pemogokan/demo pada saat itu bertujuan ingin 

menyesuaikan harga pembelian dengan harga penjualan (harga 
pembelian sapi sesuai dengan harga penjualan daging sapi di 
pasaran). ------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa  harga sapi lokal lebih mahal dari harga sapi Impor, dan 
harga sapi lokal sampai sekarang masih mahal. -------------------------  

- Bahwa Harga sapi di masing-masing feedloter berbeda tergantung 
dari jenis dan umur, dan kalau jenis dan umurnya sama yang 
membedakannya berdasarkan mutu sapi itu. ----------------------------  

- Bahwa di Bandar Lampung ada 4 RPH, dan pada saat itu 4 RPH 
tersebut  mogok. ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa saksi tidak pernah menjual dan membeli sapi di daerah 
Jabodetabek.  -------------------------------------------------------------------  

- Bahwa pada tanggal 27-30 Juli 2015 harga sapi di Bandar Lampung 

sebesar Rp. 40.000/Kg dari feedloter, dan harga daging di jual 
dengan harga Rp. 110.000/Kg,- sampai dengan Rp. 115.000/Kg 

dikarenakan jeroan, kulit, tulang dan lain-lain dapat di jual, 
sedangkan kalau harga dagingnya saja yang di jual  harga bisa 
sebesar Rp. 125.000/Kg ------------------------------------------------------  

- Bahwa sebelum tanggal 27-30 Juli 2015 harga sapi perkilo sebesar 
Rp. 34.0000- 35.000/Kg, dan setelah tanggal 27-30 Juli sampai 

Agustus  2015 harga sapi bertahan di harga Rp. 40.000, - 
41.000/kg, dan harga tersebut turun lagi setelah ada kabar quota 
dari Pemerintah ditambah quota 4 dengan harga sapi Rp. 

37.000/kg.  ---------------------------------------------------------------------  
- Bahwa ketika quota turun dan walaupun feedloter menaikan harga 

sapi, feedloter masih tetap merugi, dikarenakan di kandangnya sapi 
kosong, dan feedloter harus untuk mengatur gaji karyawan, biaya 

produksi penggemukan sapi dan lain-lain.  -------------------------------       
 

PAK HAJI Pesantren pedagang sapi di wilayah Bogor dibawah sumpah 

pada pokoknya menjelaskan :  ---------------------------------------------------  

- Harga tertinggi sapi yaitu antara bulan Juli 2015 sampai bulan 

Agustus; -------------------------------------------------------------------------  
- Pemasok sapi impor ke perusahaan saksi dari PT. Rumpinary 90 %;  

- Saksi menggemukan sapi local pasokanya dari Lampung 10 %; ------  
- Saksi memasok sapi local  20 – 40 ekor; -----------------------------------  
- Feedloter pernah menawarkan sapi local kepada Saksi; ----------------  

- Saksi tidak ikut melakukan mogok dan tetap melakukan 
pemotongan walaupun hanya 2 ekor; --------------------------------------  

- Harga sapi bervariasi; ---------------------------------------------------------  
- Harga sapi impor sampai Rp. 43.000/kg karena supply berkurang; --  
- Kenaikan sapi dapat terpengaruh dari kenaikan Dollar; ----------------  

- Saksi tidak pernah mengalami hambatan untuk membeli sapi di 
Rumpinary; ---------------------------------------------------------------------  

- Saksi pada saat menjual sapi impor untung dan pada saat menjual 

sapi local juga untung; --------------------------------------------------------  
- Harga stabil; --------------------------------------------------------------------  
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- Kapasitas kandang saksi 100 ekor sapi; -----------------------------------  

- Sapi local bukan hanya untuk qurban, namun juga untuk keperluan 
laiinya; ---------------------------------------------------------------------------  

- Pada saat bulan Juli 2015 ada kekurangan sapi impor dan berallih 
ke sapi local untuk di potong dan dagingya di jual kepasar; -----------  

- Tidak pernah membeli sapi dari feedloter lain, selain PT. Rumpinary; 

KESIMPULAN :  ----------------------------------------------------------------------  

Bahwa dari Saksi- Saksi Fakta yang di ajukan oleh oleh Terlapor pada 

pokoknya dapat di simpulkan antara lain :   

- Bahwa sapi lokal biasanya banyak dipergunakan/dipotong pada 
saat Hari Raya Idul Adha, sedangkan sapi impor tidak/jarang 
dipotong. ------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa tidak ada feedloter yang melarang saksi untuk mengambil 
sapi dari feedloter lain.      ----------------------------------------------------  

- Bahwa tanggal 10 Juli 2015 harga sapi impor hidup sebesar Rp. 
36.000,- sampai dengan Rp. 38.000,-/kg; ---------------------------------  

- Bahwa Setelah 10 Juli 2015 harga naik, dan tidak ada arahan dari 
feedloter untuk menaikan harga dipasaran.  ------------------------------  

- Bahwa dengan kenaikan tersebut harga daging dipasar tidak kuat 

untuk dijual.  -------------------------------------------------------------------  
- Bahwa Kenaikan harga tersebut karena harga dollar naik dan quota 

sapi diturunkan oleh Pemerintah. ------------------------------------------     
- Bahwa harga masing-masing feedloter dalam menentukan nilai jual 

sapi tidak sama/berbeda-beda, dikarenakan jenis produksi sapinya 

berbeda-beda dilihat dari jenis sapinya, ukuran sapi (ada yang 
gemuk, panjang sapi, dan tidak ada lemak).  -----------------------------  

- Bahwa kalau sapi sudah melewati masa penggemukan, sapi akan 
menjadi gemuk dan berisi gaji/lemak, sehingga harga sapi lebih 
murah (makanya harga sapi tidak mungkin sama / yang 

mempengaruhi harga).  -------------------------------------------------------   
- Bahwa feedloter dalam memproduksi sapi bukan semata-mata dari 

barang tetapi kualitas sapinya juga. ----------------------------------------  
- Bahwa feedloter tidak pernah menghambat/menolak dan membatasi 

setiap membeli sapi darinya.-------------------------------------------------   
- Bahwa kalau tidak ada sapi impor, saksi membeli sapi lokal dengan 

harga yang tinggi.  -------------------------------------------------------------  

- Bahwa sistem penjulan sapi yaitu pedanga beli sapi dari feedloter 
lalu di timbang dibawa ke RPH, dan pegadang pasar datang ke RPH;  

- Bahwa dalam penjualan tidak ada kesepakatan harga jual daging 
sapi dengan para pedagang sapi lainnya di pasaran.  -------------------    

- Bahwa tidak ada pembatasan wilayah untuk pejualan sapi dan 

pembeliaan sapi.  --------------------------------------------------------------   
- Bahwa RPH mengadakan demo karena quota yang diturunkan oleh 

Pemerintah sehingga sapi yang di butuhkan di pasaran tidak 

mencukupi  yang dan mengakibatkan harga dipasaran jadi naik. ----  
- Bahwa dengan harga yang cukup tinggi Rp. 40.000 – Rp. 43.000/Kg 

sapi dan daging dijual dengan harga tertinggi Rp. 120.000,/Kg maka 
para RPH mogok tanggal 09-12 Agustus 2015. ---------------------------  

- Bahwa sasaran demo yaitu feedloter dan Pemerintah.  -----------------    

- Bahwa tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan 12 Agustus 2015 saksi 
masih mendapatkan pasokan sapi impor dari feedloter, tetapi 

harganya tidak kuat.  ---------------------------------------------------------  



 

 
-326 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

- Bahwa pedagang pasar menjual daging seharga Rp. 120.000/kg 

masih rugi.  ---------------------------------------------------------------------  
- Bahwa cara saksi membeli sapi  kepada feedloter cast, tetapi ada 

juga orang lain membeli sapi ke feedloter dengan cara angsur/tidak 
cast.  -----------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa banyaknya feedloter yang mengeluh merugi karena quota 
turun, dollar naik, dan adanya intervensi Pemerintah mengenai 
harga daging sapi kepada feedloter. ----------------------------------------   

- Bahwa pada tanggal 8-12 Agustus 2015 saksi masih membeli sapi 
dan memotong sapi sesuai dengan permintaan pasar sebanyak 2 

ekor hanya 2 malam (tanggal 8-9 Agustus 2105), dan kemudian 
pada Malam Selasanya yaitu tanggal 10 Agustus 2015 saksi sudah 
memotong sapi seperti biasa sebanyak 6-7 ekor.-------------------------   

- Bahwa Saksi ketika membeli sapi dari feedloter tidak ada batasan 
pasokan dari feedloter, dan ketika saksi meminta sapi dengan 

jumlah yang ditentukan feedloter memberikannya. ----------------------  
 

SAKSI AHLI PELAPOR :  -----------------------------------------------------------  

Saksi Ahli Pelapor Arief Bustaman SE. MEc ( adv) dibawah sumpah pada 

pokoknya menjelaskan :  ----------------------------------------------------------  

- Ketika kuantitas barang yang di impor menurun maka wajar 
menaikan harga dan perlu di lakukan analisa lebih lanjut dengan 

skala efisiensi; ------------------------------------------------------------------  
- Cara  mendeteksi dugaan Kartel berdasarkan metode economics 

tergantung dari sensitif nilai tukar biaya yang harus di keluarkan 

perusahaan, ada tidak perubahan nilai tukar terhadap bisnis 
sehingga mempengaruhi biaya impor;--------------------------------------  

- Teori penawaran barang secara umum oleh produsen/pelaku usaha 
ada factor ekspektasi atas kondisi masa akan datang karena kuota 
sapi impor Q3 sangat kecil;  -------------------------------------------------  

- Metodologi yang dapat di gunakan untuk melakukan screening 
indikasi kartel adalah structural screening dan behavior screening, 
structural screening adalah melihat seberapa besar jumlah 

perusahaan, jenis produk homogen atau tidak dan less volatile 
deman atau tidak dan metode ini untuk melihat struktur pasar yang 

akan di analisa, sementara Behaviour screening akan melihat 
prilaku harga, kuantitas barang dan market  share dari produsen, 
apakah ada kesepakatan harga jual dalam hal keseragaman harga ( 

relative sama ), pada structural break biasanya pada awalanya 
bervariasi antara pelaku usaha, namun karena ada kartel, harga 
menjadi cendrung sama dan perlu di buktikan adalah apakah ada 

screening market share dapat di lihat apakah ada pembagian pasar 
antara pelaku usaha dan kesetabilan market share pada saat di 

lakukan observasi dan harus di lakukan investigasi lebih lanjut; -----  
 

Saksi Ahli  Pelapor  Prahasto Wahju Pamungkas 

SH.,LL.M.,MCIArb.,FCIL dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan : 

Pada hakekatnya offer tidak bisa di berikan secara diam – diam, karena 

pihak yang melakukan acceptance tidak mungkin memahami isi kepala 

orang yang memberikan offer; -----------------------------------------------------  
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- Offer tidak mungkin di lakukan secara diam – diam hanya bisa di 

lakukan secara lisan maupun tertulis; -------------------------------------  
- Adanya tuduhan offer terhadap para feedloter, maka harus di 

buktikan oleh Investigator KPPU; -------------------------------------------  
- Bukti ekonomi adalah dampak dan bukti ekonomi tidak bisa 

membuktikan adanya perjanjian, sehingga adanya dugaan 

perjanjian antara feedloter harus di buktikan oleh KPPU; --------------  
- Bukti tidak secara langsung ( bukti ekonomi ) tidak dapat berdiri 

sendiri, harus ada bukti konkret; -------------------------------------------  
- Dalam perkara ini sangat setuju di terapkan teori kemanfaatan ( 

utilitarian ) yaitu teori ini Teori Utilitarianism dimana teori ini lebih 

menitikberatkan kepada manfaat dari setiap tindakan terhadap 
seluruh atau sebagian besar orang, menurut teori ini, benar atau 

salah sesuatu perbuatan di ukur dari apakah perbuatan tersebut 
berdampak baik atau buruk kepada setiap orang, baik terhadap 
orang lain maupun terhadap dirinya sendiri;  ----------------------------  

- Karena kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah sangat kecil, 
sehingga feedloter melakukan pengaturan demi keberlangsungan 

usahanya kedepan tidak melanggar sebagaimana tuduhan dalam 
perkara  ini dan juga  feedloter tidak dapat di persalahkan, jika tidak 
dapat memenuhi permintaan pasar karena kuotanya kecil; -----------  

 

V. SAKSI AHLI PARA TERLAPOR :  -----------------------------------------------  

Dr. Ir. ROHADI TAWAF MS (Ahli Persapian Nasional)  ------------------------                                

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  -  

- Bahwa pada tahun 1990 an Pemerintah memiliki kebijakan dengan 

konsep TIGA - UNG ( peternak rakyat adalah tulang punggung, 
impor sapi adalah pendukung dan impor sapi adalah adalah 

penyambung ) yang tujuannya adalah untuk menyeimbangkan 
antara impor sapi dan produksi dalam negeri dan kebutuhan daging 
nasional sehingga apa yang di butuhkan masyarakat terpenuhi. 

Namun faktanya dari hari kehari impor sapi hidup daging sapi 
semakin besar rasionya. Berarti ada kesalahan kebijakan 

Pemerintah dalam melakukan operasionalisasi dalam membangun 
peternakan, sehingga terjadi pemotongan sapi betina produktif yang 
sangat luar biasa; --------------------------------------------------------------  

- Penelitian Saksi Ahli pada tahun 2013 pemotongan sapi betina 
produktif kurang lebih 31 % artinya kurang lebih 1 juta ekor ternak 
sapi betina produktif di potong di RPH sehingga menjadi masalah 

besar; ----------------------------------------------------------------------------  
- Kebutuhan daging sapi nasional tidak berpusat di JABODETABEK 

70%, karena kebutuhan daging di DKI Jakarta saat ini kurang lebih 
1.000 ekor per hari atau katakanlah JABODETABEK 1.500 ekor per 
hari di kalikan dalam setahun itu tidak lebih dari 10 atau 15 % dari 

pemotongan sapi nasional. Pemotongan sapi Nasional itu berkisar 
3,5-4 juta ekor dalam setahun. Jadi jika kita lihat JABODETABEK 

yang hanya memotong 1.000 ekor sehari atau misalnya 360.000 
ekor satu tahun, sementara Nasional kita memotong 3,5 juta ekor, 
sehingga kebutuhan sapi di DKI Jakarta yang di perlukan tidak 

lebih dari 15%;  ----------------------------------------------------------------  
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- Harga sapi hidup di wilayah JABODETABEK lebih murah bila 

dibandingkan dengan harga di wilayah lainnya ( Kalimantan dan 
Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Riau ); -----------------------------  

- Dibukanya kran impor daging sapi masuk ke dalam negeri 
menyebabkan daging banyak beredar di pasar tradisional, padahal 
seharusnya daging sapi impor masuk ke industry processing daging, 

Hotel, restoran dan catering. -------------------------------------------------  
- Daging impor masuk pasar becek ( pasar tradisional ), sedangkan 

pangsa pasar becek ini adalah adalah pangsa pasar pasar produk 

daging asal sapi local, sehingga harga daging daging sapi didalam 
negeri melambung tinggi; -----------------------------------------------------  

- Penyebab lain Harga daging melambung tinggi  adalah akibat 
kebijakan Pemerintah tahun 2015 memotong kuota impor pada 
kuartal tiga, dimana pemotongan kuota impor ini mengganggu sekali 

dalam system bisnis sapi potong didalam negeri, sehingga akibat 
kebijkan yang ada ini terdistorsi semuanya dan menjadikan harga 

makin tidak dapat di kendalikan serta carut marut makin berlanjut; 
- Ada kesalahan yang di tuduhkan kepada feedloter penyebab naiknya 

harga daging sapi, padahal penyebab kenaikan harga tersebut 

banyak penyebabnya antara lain sapi local, daging impor, daging 
impor illegal, biaya produksi, harga dollar; --------------------------------  

- Pada dunia peternakan khususnya feedlot ada hokum the law of 
diminishing return yaitu hokum hasil lebih yang semakin berkurang 
, apabila sapi di tahan menyebabkan nilai tambah semakin 

berkurang karena umur feedlot pada periodical tertentu. Sapi akan 
memiliki nilai tambah pada periodical tertentu dan pada umur 
tertentu untuk mengasilkan berat badan tertentu. Artinya apabila 

sapi di perpanjang waktunya ( penggemukan ) maka yang 
bertambah adalah lemak. Nilai tambahnya akan berkurang, dan 

bisnis sapi akan merugi.------------------------------------------------------  
- Sapi impor adalah subtitusi terhadap sapi local, karena dulu kita 

tidak pernah melakukan impor; ---------------------------------------------  

- Secara teoritis barang subtitusi itu apabila harga naik untuk barang 
A, menyebabkan barang B juga naik permintaanya , jadi kalau ada 

dua barang yang memiliki fungsi yang sama, barang A naik 
harganya, maka barang B akan naik permintaanya dan ini terjadi 
pada kondisi kita hari ini; ----------------------------------------------------  

- Pada tahun 2011 ada PSPK yaitu pendataan sapid an kerabu oleh 
BPS, dicatat populasi sapi sebesar 14,8 juta ekor, dimana posisi 
2011 di dalam blueprint yang di buat Pemerintah bahwa 

swasembada daging sapi itu terjadi pada posisi 14,2 juta, sehingga 
hal ini  awal membuat carut marutnya, kenapa Pemerintah 

menyatakan pada saat itu kita sudah swasembada daging sapi ? 
saya katakana tidak, karena sapi –sapi itu punya siapa, apakah 
sudah ready di RPH dan seterusnya. Apa akibatnya ? Pemerintah 

menurunkan kebijakan yang tadinya 53% impor kurang lebih 
760.000 ekor, di turunkan menjadi 17,5 % di 2013, artinya shorted 

penyediaan sapi, sementara infrastruktur tidak disiapkan, sapi yang 
di katkan ada itu semua milik petani, ada semua didaerah dan tidak 
siap potongdi jagal. Nah, shorted inilah ini yang menyebabkan 

supply di daerah produsen ke daerah konsumen tidak terjadi. 
Akhirnya apa ? harga melambung tinggi dari Rp. 70.000,- menjadi 
Rp. 90.000 sampai 100.000/kg . nah di 2015, ini berulang kembali. 
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- Beberapa tulisan saya di media, saya katakan bahwa Pemerintah 

gagal paham, karena kuartal ketiga tahun 2015 populasi sapi yang 
sudah ditentukan secara bersama – sama antara pelaku usaha 

bisnis dengan para stakeholder dengan Pemerintah di kuartal ketiga 
yang tadinya 250.000 ekor diturunkan menjadi 50.000 ekor, tanpa 
alasan yang kuat, akhirnya menjadi shorted kembali, sehingga 

gonjang ganjing harga daging sapi ini penyebabnya adalah karena 
KEBIJAKAN PEMERINTAH; --------------------------------------------------  

- Bisnis sapi tergantung dengan kebijkan Pemerintah, karena 99% 

bahan bakunya dari sapi impor; --------------------------------------------  
- Kebutuhan sapi impor pada tahun 2015 adalah 650.000 dan dibagi 

4 triwulan, seharusnya pertriwulan 250.000 ekor, namun pada 
kwartal 3 Pemerintah menurunkan kuota menjadi 50.000 ekor 
sehingga menyebabkan persoalan saat ini;--------------------------------  

- Idealnya bisnis yang baik variable cost itu lebih besar daripada fixed 
cost,  misalnya variable costnya 70% dan 30% fixed cost, namun 

sebaliknya jika fixed costnya membesar sedangkan variable cost 
menurun, maka terjadi kerugian, karena modalnya tidak berputar, 
kalau misalnya 60 : 40 masih oke, tetapi kalu sudah 50 : 50, 

bisnisnya sudah jelek, karena modalnya tidak berputar dan inilah 
terjadi karena kuota di perkecil maka putaran variabelnya menjadi 
kecil, sementara fixednya membesar; --------------------------------------  

- Berhubung variable nya di perkecil, karena komoditinya di perkecil 
50%, dari 250.000 ke 50.000 artinya sekian persen terjadi 

penyusutan, artinya variabelcost yang di gunakan semakin kecil dan 
ini berbahaya bagi bisnis karena akan menjadi stagnant, artinya 
pelaku usaha harus menyesuaikan berapa harga yang harus di jual 

untuk menutup kerugian; ----------------------------------------------------  
 

VI. SAKSI AHLI DR. KURNIA TOHA, M.S.  --------------------------------------  

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  -  

- Agar Kartel dapat jalan harus ada Kesepakatan antar pelaku usaha 
dan Pelaku Usaha yang bersepakat harus mayoritas dari semua 
pelaku usaha, jika tidak mayoritas  maka Kartel tidak akan jalan, 

juga harus menguasai pasar, permintaan barang itu tidak akan 
elastic, serta harus ada organisasi karetl yang cukup canggih 

sehingga bisa di monitor, mendisipilinkan dan member sanksi pada 
anggota untuk patuh dan taat pada apa yang di sepakati dan harus 
ada reward, karena pelaku usaha di batasi padahal pelaku usaha ini 

ingin berkembang sebagai kompensasi pembatasan ini harus ada 
insentif, jika tidak ada maka Kartel akan burbar; -----------------------  

- Pasal 19 huruf c yaitu pembatasan peredaran barang berarti pelaku 
usaha ingin barang tersebut hanya di kuasai beberapa pedagang 
atau distributor ( pengusaan pasar ) atau bisanya terjadi ada 

perjanjian antara principal dan distributor, sehingga akan ada 
distributor tertentu yang mendapatkan barang dan mungkin dengan 
larangan supply pada pihak tertentu, jadi tujanya adalah agar 

pelaku usaha pesaing atau pelaku usaha lainnya tidak bisa 
mendapatkan barang tertentu; ----------------------------------------------  

- Price Parallism bisa salah satu indikasi perjanjian kartel tetapi bisa 
juga menunjukkan ada persaingan yang sangat ketat di antara 
pelaku usaha, karena pelaku usaha tahu cost pelaku usaha lain 
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dengan mencari tahu bagaimana untuk memenangkan persaingan, 

jika bersaing dengan harga yang mirip-mirip, ini harus di buktikan 
apakah ini putuskan  secara inpenden berdasarkan keputusan 

bisnis terbaik masing-masing pelaku usaha atau ada kerja sama 
dalam Perjanjian;   -------------------------------------------------------------  

- Hakim akan membuat putusan dengan minimal 2 alat bukti yang 

dia yakini, jika hanya parallelism belum bisa menjadi bukti dan 
masih harus di buktikan bahwa itu interdependen; ---------------------  

- Pasar bersangkutan dalam hokum persaingan usaha tidak bisa di 

lihat dari sudut permintaan saja, kita harus tahu pasarnya apa ? 
maka harus perlu di lakukan riset untuk menentukan konsumenya, 

supplynya dan harganya sehigga dapat di ketahui perpindahan 
pembeli dan penjual, artinya tidak bisa hanya di tebak-tebak saja, 
misalnya kita tidak bisa menyatakan aqua dan merk lain bersaing 

meskipun sama- sama air, yang sama belum tentu bersaing apalagi 
yang beda jadi pasti butuh survey; -----------------------------------------  

- Terkait pasar produk batasan pasar bersangkutan yaitu ada 3 
indikasi barang yang sama, jenis sama dan fungsinya sama, tetapi 
itu tidak cukup tetap butuh riset lagi apakah saling bertukar barang 

yang 1 naik maka konsumen akan pindah ke barang yang lain dan 
jika tidak pindah, berarti pasar berbeda. Produk yang di analisa 
tidak harus memiliki kesamaan harga variasi harga mungkin terjadi, 

bisa jadi harga memang beda tetapi sebenarnya di pasar 
bersangkutan yang sama; ----------------------------------------------------  

- Perbedaan harga dalam persaingan adalah hal yang biasa, harus di 
lihat perbedaan yang seperti apa, sedangkan di eropa perbedaan 
100% maka pasti tidak bersaing; -------------------------------------------  

- Ada patokan dalam hokum persaingan usaha dimana ada 
perubahan 5/10% harga dan masih bisa menjual ke tempat lain 

maka ini masih 1 market; ----------------------------------------------------  
-  Kartel harus ada kerjasama, misalnya ada pelaku usaha yang sama 

melakukan promosi atau tidak jual untung, kemudian pada waktu 

lain dia menaikkan harga, maka mungkin itu bisa di katakana 
excessive pricing, tetapi bukan kartel, karena itu dilakukan 1 pelaku 
usaha; ---------------------------------------------------------------------------  

- Motif dalam kartel adalah motof ekonomi yaitu dapat keuntungan 
yang sebesar-besarnya, sedangkan motif untuk mengikuti himbauan 

Pemerintah itu bukan motif ekonomi; --------------------------------------  
- Kartel harus berjalan dalam jangka panjang dan jika hanya 

beberapa bulan tidak bisa, untuk efektifnya kartel sebagian besar 

perusahaan harus ikut, namun makin banyak pelaku usaha juga 
makin tidak efektif karena harus mengkoordinir orang banyak lebih 

sulit di banding sedikit, juga barangnya harus homogen, jika 
bervariasi harga berubah menjadi elastic sehingga mengaturnya 
semakin susah. ----------------------------------------------------------------  

- Sehubungan feedloter melakuan menjaga kelangsungan pasokan 
sapi dengan konsumen , dimana kalau tidak di jaga maka hubungan 

bisa rusak atau kelangsungan bisa gagal, karena biasanya di supply 
semua kemudian tidak ada barang, kemudian pembeli hilang, maka 
alasan ini bisa di terima dan dalam arti lain melakuan menjaga 

kelangsungan pasokan sapi dengan konsumen ( reschedule ) ini 
harus memberikan keuntungan yang lebih baik daripada 
kerugiannya; --------------------------------------------------------------------  
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- Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 unsurnya penetapan harga, 

sedangkan Pasal 11 unsurnya mengatur produksi dan pemasaran; 
- Jika ada Saksi mengatakan melihat ada pembicaraan harga di suatu 

tempat antar pesaing maka fakta tersebut masuk Pasal 5; ------------  
- Jika ada kartel dalam pasar bersangkutan, namun tidak ada 

hambatan bagi pelaku usaha baru untuk masuk dalam pasar 

bersangkutan dan juga pelaku usaha lain bisa masuk, maka kartel 
tidak akan efektif;   ------------------------------------------------------------  

- Dalam bukti ekonomi masuk dalam bukti petunjuk, namun bukti 

ekonomi tidak cukup untuk di jadikan petunjuk tentu butuh bukti 
lain yaitu dokumen, keterangan saksimaupun pelaku usaha, 

sehingga tidak hanya pengetahuan hakim atau Komisi secara bebas, 
tetapi harus berdasarkan 3  bukti tersebut; ------------------------------  

- Kalau barang sudah terjual semua logikanya bukan Kartel; -----------  

- Menaikan harga tidak di larang, yang di larang adalah menaikkan 
harga dengan cara kesepakatan; --------------------------------------------  

- Untuk menentukan subtitusi atau tidak tidak suatu barang, tidak 
terletak pada sulitnya mendapatkan barang, tetapi apakah produk 
ini masih bisa di beli kalau produknya di wilayah lain; -----------------  

- Untuk survive tidak bisa Kartel, karena tidak mungkin tujuan Kartel 
untuk tujuan collapse bersama-sama; -------------------------------------  

- Pasal 19 huruf c harus ada perjanjian, karena untuk membuktikan 

secara bersama-sama, namun kalau hanya satu perusahaan, maka 
yang ada inpenden; ------------------------------------------------------------  

- Hasil riset untuk tentukan relevan market perlu di masukan dalam 
satu dokumen putusan; ------------------------------------------------------  

- Untuk efektif suatu kartel harus ada harga dan permintaan tidak 

elastic, ada reward punishment; --------------------------------------------  
 

VII. KETERNGAN PARA TERLAPOR :  --------------------------------------------  

KETERANGAN TERLAPOR :  -------------------------------------------------------  

TERLAPOR II  (PT.ANDINI PERSADA SEJAHTERA)  --------------------------  

BAGUS HER BIDIONO (Direktur Keuangan) -----------------------------------  

- Bahwa PT. Andi Persada Sejahtera didirikan pada tahun 2008 
berbisnis/usaha di bidang penggemukan sapi lokal dan sapi impor 

- Bahwa terlapor tidak memiliki RPH sendiri. ------------------------------  

- Bahwa Izin impor diperoleh di bawah tahun 2011, dengan jumlah 
impor 1.100 ekor setahun, dan pada tahun 2011 - sekarang 
meningkat sebanyak 3.000 ekor, tetapi pada tahun  2015 hanya 

mendapat 500 ekor.  ----------------------------------------------------------  
- Bahwa terlapor menjadi anggota Assosiasi, dan saksi sebagai 

direktur keuangan belum pernah hadir, kadang-kadang saksi hanya 
dapat noutulen rapat yang isinya ; kebijakan informasi, iuran 
assosiasi.  -----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa sikap assosiasi hanya bersifat menyarankan, dan pada tahun 
2015 yang dibahas hanya masalah pakan MLA dari pihak Australi.  -  

- Bahwa pihak Assosiasi hanya memberitahukan bahwa di tahun 

2015 akan ada pengurangan quota impor dan menyarankan kepada 
feedloter harus hati-hati dengan kondisi tersebut.  ----------------------  
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- Bahwa terlapor mendapatkan sapi lokal dari daerah Lampung dan 

Jawa Tengah, kebanyak sapi lokal tersebut diperoleh dari daerah 
Lampung.  -----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa untuk membeli sapi lokal mencari sendiri, tanpa melalui 
perantara.  ----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa komposisi sapi Impor 70% sapi Lokal 30%.  ---------------------  

- Bahwa wilayah pasar penjualan sapi tersebut di jual ke RPH yang 
teletak di wilayah Cikampek, Karawang, Bekasi, Bogor, Tanggerang.  

- Bahwa pada tahun 2010 pembelian sapi lokal menurun dengan 

jumlah hanya 10%, sedangkan untuk sapi impor 90%. -----------------  
- Bahwa harga untuk membeli sapi lokal tidak menjadi ukuran, yang 

menjadi ukuran untuk mendapatkan pasokan sapi lokal sangat 
sulit. -----------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor memiliki izin sejak tahun 2011, eksportirnya dari 

Austrak.  ------------------------------------------------------------------------  
- Bahwa system pembayaran sapi impornya yaitu membayar 10% - 

25%, pada saat sapi di seleksi di pelabuhan Australi ditambah 40%, 
dan saat pembelian tidak ada kontrak dengan pihak Australi, hanya 
pengajuan IL lalu ada penawaran.  -----------------------------------------  

- Bahwa lebih menguntungkan ketika menggemukan sapi Impor 
dibandingkan dengan sapi lokal. --------------------------------------------  

- Bahwa maksimal pemeliharaan adalah selama 120 hari minimal 90 

hari.   ----------------------------------------------------------------------------  
- Bahwa biaya penggemukan sapi Impor biasanya memakan biaya  

sebesar Rp. 31.000,-/hari dengan komposisi ;  ---------------------------  

 Konsentrat  -----------------------------------------------------------------  

 Ijoan,  -----------------------------------------------------------------------  

 beberapa obat-obatan/vitamin,  ----------------------------------------  

 tenaga kerja sendiri sebesar Rp.7.000/hari dikali jumlah sapi 

(biasanya 100 ekor sapi untuk 2 orang),  -----------------------------  

 kontrol dari veetbang (mekanik) sehari 3 kali,  ----------------------  

 Biiaya yang paling mahal untuk biaya penggemukan adalah 
onggo,katul, kalar/gandum. --------------------------------------------  

Biiaya penggemukan untuk sapi lokal sebesar Rp. 25.000 – Rp. 
28.000/hari, biaya sapi lokal lebih murah dikarena berat badanya 
tidak cepat gemuk, sedangkan untuk sapi impor biaya mahal tetapi 

hasilnya berat badan sapi cepat gemuk.   ---------------------------------   
- Bahwa margin yang diambil untuk penjual Rp. 1.500/Kg.  ------------  
- Bahwa ketika pada tahun 2012 - sekarang dampak dari penurunan 

quota, Importir mengalami defisit sehingga Terlapor harus 
melakukan pengurangan tenaga kerja/karyawan.  ----------------------  

- Bahwa pada tahun 2013 ada kenaikan harga, tetapi masih tidak 
mengangkat harga di pasaran, sehingga harus menjual dengan 
harga normal.  ------------------------------------------------------------------  

- Bahwa pada saat ada gejolak kenaikan harga, harga sapi yang di 
jual oleh terlapor tidak naik, harga pasar pada saat itu diangka 

Rp.37.000/kg, dan yang dilakukan terlapor adalah mengurangi 
pasokan.  ------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa pada 2013 - 2014 terlapor masih mendapatkan pasokan 

impor, sedangkan pada tahun 2015 terlapor tidak mendapatkan 
pasokan.  ------------------------------------------------------------------------  
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- Bahwa dengan adanya kenaikan harga, para pedagang melakukan 

komplen kepada terlapor sehingga pihak marketing terlpaor  
menjelaskan dengan apa adanya bahwa harga tersebut naik. ---------     

- Bahwa pada tahun 2015 kondisi harga pada lebel naik, dengan 
kondisi demikian terlapor sudah tidak mampu mengikuti 
mekanisme pasar. -------------------------------------------------------------  

- Bahwa terakhir terlapor menjual sapi impor ke pasaran pada tahun 
2014.  ----------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa pada Triwulan II Bulan April, Mei, Juni 2015 terlapor  

mendapatkan pasokan sapi impor sebanyak 4.000 ekor yang harus 
dijual pada bulan Juli, Agustus, September 2015.  ----------------------  

- Bahwa realisasinya pada Bulan April, Mei, Juni 2015 ketika 
mendapatkan sapi impor pihak terlapor langsung menjual sapi  
bakalan kepada importir lain yaitu PT. Catur Mitra Taruma.  ---------  

- Bahwa pada tahun 2015 pihak terlapor sudah tidak menjual sapi 
impor lagi sehingga sudah tidak ada hubungan lagi dengan RPH. ----  

- Bahwa penambahan berat badan sapi impor ketika digemukan rata-
rata 1 kg 44 ons/hari.  --------------------------------------------------------  

- Bahwa untuk menentukan kenaikan harga sapi dihitung dari biaya-

biaya pengeluaran terlapor  --------------------------------------------------   
- Bahwa harga sapi biasanya pada Hari Raya Idul Fitri naik 2 kali 

lipat, karena harus menghitung biaya-biaya (misal ; biaya 

pengakutan/Truck, tenaga kerja dan lain-lain, biasanya naik 2 kali 
lipat).  ----------------------------------------------------------------------------  

 

TERLAPOR III (PT. AGRO GIRI PERKASA)  --------------------------------------  

WILLIAM (COO)  ---------------------------------------------------------------------  

- Bahwa perusahaan Berdiri sejak tahun 2002, memulai bisnis sapi 

impor sejak tahun 2002, perusahaan bergerak dibidang usaha ;  ----  

 Membeli sapi Impor  ------------------------------------------------------  

 Menggemukan  ------------------------------------------------------------  

 Menjual  --------------------------------------------------------------------  

 Pengembangbiakan sapi  ------------------------------------------------  

 Menitipkan sapi kepada petani-petani sekitar perusahaan,  ------  

 General trading.  ----------------------------------------------------------  

- Bahwa maksimal kandang dapat menampung sapi sebanyak 20.000 
ekor, tetapi pada saat ini hanya terisi 6.000 ekor sapi yang ada di 

kandang. ------------------------------------------------------------------------        
- Bahwa pada tahun 2007 sistem importasi sapi lebih sederhana, izin 

satu kali dalam setahun.  ----------------------------------------------------  
- Bahwa tahun 2007 terlapor mendapatkan izin sapi indukan, 

bakalan, dan sapi siap potong, dan memilihara sapi lokal dengan 

jumlah tidak terlalu banyak. -------------------------------------------------  
- Bahwa ketika tahun 2007 tidak ada ketetapan quota impor, tetapi 

pengajuan berdasarkan potensi pasar dan suplayer. --------------------   

- Bahwa terlapor membeli sapi lokal dari daerah Jawa Timur. ----------  
- Bahwa ketika sapi lokal tersebut di bawa dari tempat sampai 

kandang mengalami penyusutan berat badan berkisar antara 10% - 
15%, jika mengalami penyusutan banyak maka sapi akan sakit.  ----  

- Bahwa pembelian sapi lokal tersebut untuk digemukan lagi.  ---------    

- Bahwa resiko memelihara sapi lokal yaitu pengaruh penyusutan, 
gentik sapi, pemeliharaannya satu ekor sapi lokal  menggunakan tali 
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sehingga harus banyak mempersiapkan tali, sedangkan kandang 

tidak meggunakan tali.  -------------------------------------------------------  
- Bahwa tahun 2012 memelihara sapi lokal sebanyak 2.000 ekor 

tetapi tidak menguntungkan, dan sekarang hanya memelihara 
sebanyak 200 – 300 ekor.  ---------------------------------------------------  

- Bahwa pasokan atas sapi lokal sudah semakin susah, dan harganya 

sudah mahal.  ------------------------------------------------------------------  
- Bahwa harga sapi lokal selalu diatas harga sapi impor, perbedaanya 

biasanya Rp. 1.000 – Rp. 3.000,/Kg. ---------------------------------------  

- Bahwa setelah ada pembatasan impor oleh Pemerintah, tahun 2012 
terlapor pernah membeli sendiri sapi lokal kepada petani-petani, hal 

tersebut merusak harga pasar sehingga harga menjadi naik, 
selanjutnya pembelian sapi lokal menggunakan agen/broker. --------  

- Bahwa sejak tahun 2012 harga sapi lokal sudah berangsur-angsur 

naik, sehingga sudah tidak masuk hitung terlapor  ---------------------   
- Bahwa tahun 2013 terlapor menjual sapi impor seharga Rp. 38.000 

– Rp.39.000/Kg harga masih diterima di pasar, tetapi  permintaan 
pasar mengurang sehingga dari 1.500 – 2.500 ekor menjadi 1.000 – 
750 ekor pertahun. ------------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor tidak mengetahui adanya mogok, yang melakukan 
mogok adalah pedagang, terlapor cuma hanya memberikan 
penjelasan bahwa harga sapi sekarang naik dikarenakan terlapor 

harus memperhitungkan biaya yang harus ditanggung untuk 
penggemukan persatu ekor sapi. --------------------------------------------  

- Bahwa pada Bulan Juli 2013 ada penambahan quota dari 
Pemerintah, tanpa ada intervensi dari Pemerintah harga sapi 
mengalami anjok/turun menjadi Rp. 3.6000/kg.  -----------------------  

- Bahwa tahun 2014 quota dibebaskan oleh Pemerintah, pengajukan 
impor hanya dilihat dari pasar dan supply, sehingga harga sapi 

sebesar Rp. 32.000 – Rp.33.000/kg, bila penjualan sapi di bawah 
harga tersebut terlapor mengalami kerugian, karena banyak biaya-
biaya yang harus dikeluarkan kepada Pemerintah.  ---------------------  

- Bahwa terlapor masuk dalam Assosiasi Appindo, hal-hal yang selalu 
dibicarakan ketika ada musyawarah dalam Asosiasi adalah masalah 
peraturan Pemerintah yang berlaku, dan apa yang menjadi ladasan 

Pemerintah ketika menggunakan peraturan. -----------------------------  
- Bahwa Asosiasi tidak pernah membahas keterlibatan harga sapi.  ---  

- Bahwa pada tahun 2015 terlapor mendapatkan pasokan sapi impor 
sebanyak 23.150 ekor pertahun.  -------------------------------------------  

- Bahwa sapi impor dialokasi ke daerah Jakarta, Karawaci, Cilangkap 

sebesar 20 %, sisanya 80% ke daerah Sumatra (Lampung, Baturaja, 
Palembang, Pekan Baru).  ----------------------------------------------------  

- Bahwa pembeli melalui RPH Jakarta yang 80% disupplay ke pasar 
becek, 20 % kolega ------------------------------------------------------------  

- Bahwa akhir Bulan Juni 2015 mengajukan izin Impor ke daerah 

sebanyak 8.000 ekor, dan rekomendasi dari daerah diajukan ke 
Menteri Pertanian, dan izin impor keluar telat  yaitu seharusnya 
awal Juli tetapi pertengahan Juli  baru keluar. --------------------------   

- Bahwa pengajuan izin impor sebanyak 8.000 ekor ditolak,  
Pemerintah hanya mengeluarkan izin impor (SPI) sebanyak 7.000 

ekor.  -----------------------------------------------------------------------------  
- Bahwa terlapor tidak mengetahui Pemerintah akan mengurangi 

quota, mengetahuinya ketika SPI diterima dan mengetahui dari 

media.  ---------------------------------------------------------------------------  
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- Bahwa harga di triwulan III naik karena ;  --------------------------------  

 harus membagi overhard dengan sapi yang sedikit dengan total 
biaya 15% - 20%,  ---------------------------------------------------------  

 harga sapi di Australi naik dari  2,3 – 2,4 dollar.  -------------------  

 Terlapor  dalam posisi rugi. ---------------------------------------------  

- Bahwa untuk menggemukan sapi impor memakan waktu sekitar 
120 hari, selama waktu tersebut berat badan sapi biasanya naik 200 

kg tergantung jenis sapi tersebut.  ------------------------------------------  
- Bahwa terlapor membeli sapi di Australi seharga Rp. 47.000/kg, 

dijual Rp. 42.000/kg  ---------------------------------------------------------  
- Bahwa akhir 2015 total seluruhnya terlapor mengalami kerugian.  --  
- Bahwa alasan terlapor menaikan harga kepada RPH adalah ;  --------  

 Tidak mendapatkan sapi impor  ----------------------------------------  

 Harus membayar karyawan sebanyak 150 orang -------------------  

 Barang habis saat itu juga sehingga kandang kosong.  ------------  

 Quota turun ----------------------------------------------------------------  

 Dollar naik  -----------------------------------------------------------------  

 Harga pembelian di Australi naik. --------------------------------------  

- Bahwa ketika harga naik sapi yang ada dikandang berjumlah 8.500 
ekor, 3.000 ekor sapi siap potong, 5.500 sapi belum siap potong.  ---     

- Bahwa terlapor harus mengatur pengeluaran sapi karena bayak 

permintaan dari pedagang setiap harinya/menjaga pasar agar tidak 
ada kelangkaan, dan untuk mengatur biaya yang harus dikeluarkan 
oleh terlapor termasuk biaya gaji karyawan.  -----------------------------                 

- Bahwa selama ada stok dan produksi terlapor tidak pernah 
mengatur pasokan sapi. ------------------------------------------------------  

- Bahwa supply sapi sesuai dengan permintaan dilakukan dengan 
rutin dengan jumlah yang berbeda-beda.  ---------------------------------  

- Bahwa terlapor tidak mengetahui quota akan turun, mengetahuinya  

dari SPI yang diterima.  -------------------------------------------------------  
- Bahwa di assosiasi tidak pernah membicarakan harga, dan itu 

merupakan strategi terlapor ketika harga naik dan ketika harga 
turun.  ---------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa di appindo tidak pernah ada pertemuan dengan para  

pedagang untuk membicarakan harga di pasaran. ----------------------  
- Bahwa pada tahun 2015 mendapatkan pasokan sapi sebesar 24.261 

ekor. ------------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa sapi tersebut didistribusikan sebesar 20 % ke RPH Cilangkap 
dan Karawaci. ------------------------------------------------------------------  

- Bahwa pada Q1 2015 terlapor menjual sapi seharga Rp. 34.000 – 
Rp. 35.000/kg dan Bulan Agustus 2015 terlapor menjual sapi impor 
seharga Rp. 40.000/kg.  ------------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2012 – 2013 dibatasi quotanya, 2014 quota 
dibebaskan, 2015 quota dibatasi.  ------------------------------------------  

- Bahwa tidak mungkin ada harga yang loncat-loncat kalau 
Pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan quota.  ----------------------  

- Bahwa harga di Australi tahun 2015 pada Q1 ditetapkan 2,5, Q2 

biasanya turun, tetapi naik tipis diangka 2,5 – 2,7, Q3 harga  
diangka 2,7 – 2,9, di Q4 harga naik tinggi (pecah rekor) karena 
kebijakan Pemerintah yang supplynya turun.  ---------------------------  

- Bahwa ketika ada kebijakan Pemerintah tersebut, Dewan Asosiasi 
mengadakan rapat untuk membahas bagaimana memberikan 
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masukkan kepada Pemerintah atas kebijakan tersebut, dan hasilnya 

Direktur Eksecutive menyampaikannya kepada Pemerintah. ----------   
- Bahwa Pemerintah dalam menetapkan quota tidak pasati (misteri) --  

- Bahwa harga daging di Indonesia relatif sama dengan harga daging 
di negara-negara Asia lainnya, kecuali harga daging di Cina lebih 
mahal.  --------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa ekspotir di Australi yaitu Austrak dan Wellajt.  -----------------  
- Bahwa Bulan Juni – Juli 2015 Terlapor tidak mengetahui ada 

pertemuan antara Assosiasi dengan Menteri Pertanian.  ---------------  

 

TERLAPOR IV (PT. AGRISATWA JAYA KENCANA)  ----------------------------  

MUHAMMAD ZULKARNAIN (Direktur)  ------------------------------------------  

- Bahwa PT. Agrisatwa Jaya Kencana didirikan pada tahun 2002, 
Kantor pusat berkedudukan di BDS Tangerang, sedangkan kandang 

terletak di Subang Jawa Barat, dengan kapasitas kandang 
menampung 30.000 ekor sapi.  ---------------------------------------------  

- Bahwa terlapor bergerak di bidang usaha penggemukan sapi, 
dengan pasar sebagian besar wilayah Bandung, Cirebon, 
Jabodetabek sebesar 20 %. --------------------------------------------------  

- Bahwa memiliki RPH di daerah Cilangkap, Kota Bekasi, Sinar Kulon, 
Parung Panjang, ada 28 RPH di Jabodetabek.  ---------------------------  

- Bahwa sapi bakal digemukan selama 90-110 hari dan dijual ke 
jagal-jagal yang ada di RPH. -------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor memiliki anak perusahaan yaitu PT. Legok Makmur 

Lestari, yang bisnis usahanya penggemukan sapi dengan pasar 
100% wilayah Jabodetabek, kandangnya terletak di Tanggerang.   ---    

- Bahwa tahun 2012- 2013 karena kekurangan sapi Impor, sapi lokal 

sebagai pengganti sapi impor dengan mencari ke Daerah Jawa 
Timur, tahun 2013 volume sapi lokal menurun, oleh karena itu lebih 

dari  + 50% sapi lokal tidak sepenuhnya menjadi pengganti sapi 
impor.  ---------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa faktor harga menjadi penentu sehingga kesulitan untuk 

medapatkan sapi lokal, sepanjang jika harga masuk maka sapi lokal 
diambil, dan kalau tidak menguntungkan maka volume sapi lokal 

berkurang.  ---------------------------------------------------------------------  
- Bahwa tahun 2013 kesulitan untuk mencari sapi lokal, dan di 

Triwulan III bulan Juli 2013 quota impor sudah dibuka kembali 

sehingga terlapor mendapatkan pasokan sapi impor dan beralih ke 
sapi impor -----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor untuk menyikapi quota terbatas dan pasokan sapi 

lokal terbatas, harus melakukan ; evisiensi/strategi internal dengan 
cara sapi lokal bisa mengisi kekurangan sapi impor.  -------------------  

- Bahwa yang menjadi perubahan harga pada sapi lokal adalah 
karena lokasi pengambilan sapi lokalnya berbeda-beda, dan karena 
banyak permintaan maka harga menjadi mahal. ------------------------  

- Bahwa pada priode yang sama harga sapi impor berbeda dengan 
sapi lokal, awal tahun 2013 dikarenakan ada penurunan quota 
sehingga ada kenaikan penjualan sapi impor sebesar Rp. 500/kg   

dari Rp. 34.000/kg, April Rp. 34.000/kg, Mei menjadi Rp. 
36.000/kg Juni turun Rp. 35.000/Kg. -------------------------------------  
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- Bahwa pemeliharaan sapi impor dengan sapi lokal berbeda 

pemeliharaannya, kalau sapi impor di lepas, sedangkan untuk sapi 
lokal diikat, sehingga kenaikannya harga rata-ratanyanya berbeda.       

- Bahwa tahun 2013 dengan kondisi yang terjadi pada saat itu, 
terlapor tidak mengatur pembatasan pasokan, tetapi harus 
mengatur strategi usaha.  ----------------------------------------------------  

- Bahwa Agustus 2015 quota sapi impor menurun, dan tidak ada sapi 
lokal, maka karena ada peningkatan overhad dan beban yang harus 
dikuti dengan pakan sapi, maka menaikan harga untuk estimasi 

kedepannya.  -------------------------------------------------------------------  
- Bahwa Juli 2015 penurunan quota oleh Pemerintah yaitu sebanyak 

50.000 ekor baru dikeluarkan, terlpaor tidak mengetahui 
sebelumnya bahwa Pemerintah akan menurunkan quota, terlapor 
mengajukan sebanyak 18.000 ekor, tetapi terlapor mengetahuinya 

pada saat SPI diterima dengan jumlah hanya 3.855 ekor, sehingga 
harus mengatur pengeluaran stok bulan kedepannya karena 

persedian stok di kandang hanya 3.000 ekor. ----------------------------  
- Bahwa tahun 2014 quota di buka lagi terlapor tida mencoba dan 

mencari sapi lokal.  ------------------------------------------------------------  

- Bahwa awal 2015 ada pengalihan izin yang tadinya dikeluarkan oleh 
Departemen Pertanian ke Departemen Perdagangan.  ------------------  

- Bahwa harga sapi bakalan dengan harga sapi potong berbeda 

karena sapi potong tidak dilakukan penggemukan lagi, sapi keluar 
dari kapal di bawa kerantina selama 14 hari dan setelah itu sapi di 

jual kepasaran, berbeda dengan sapi bakalan sehingga ada nilai 
tambah untuk sapi bakalan. -------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2014 perusahan menerima sapi impor bakalan 

sebanyak 41.853 ekor, sapi siap potong 8999 ekor  ---------------------  
- Bahwa harga sapi potong di pasaran pada saat itu Rp. 31.000 – Rp. 

35.000/kg sedangkan sapi bakalan Rp. 34.000/kg  ---------------------  
- Bahwa eksportir sapi di Australi yaitu Wellajt dengan harga 

pembelian sapi bakalan tahun 2013 seharga  2,5 – 2,6 dollar, tahun 

2014 naik 2,6 -2,7 dollar, 2015 naik 30 dollar dan Bulan Desember 
2014 harga sapi sampai sekarang seharga 3,4 dollar. -------------------  

- Bahwa terlapor pernah ikut rapat APPINDO, di Appindo tidak ada 

rapat rutin, tidak membicarakan penurunan quota, dan terlapor  
pernah ikut pertemuan di Kementerian Pertanian yang isinya Cuma 

ramah tamah saja, tidak ada himbauan atau membicarakan harga, 
pasokan quota dan lain-lain.  ------------------------------------------------  

- Bahwa ketika ada mogok yang mengadakan mogok adalah pedagang 

daging bukan feedloter.  ------------------------------------------------------  
- Bahwa ketika ada pemogokan ada jagal yang melakukan mogok ada 

juga jagal yang tidak melakukan mogok, karena tipe jagal berbeda-
beda ketika harga di feedloter naik harga di jagal juga naik, ketika 
feedloter menurunkan harga harga di jagal belum tentu turun. -------   

- Bahwa sebelum pedagang daging melakukan mogok pedagang 
mengeluhakan kenaikan harga kepada terlapor.  ------------------------  

- Bahwa karena Pemerintah mengeluarkan pembatasan quota, maka 
assosiasi banyak melakukan pertemuan dengan Kadin, Bin, yang  
dilakukan jauh setelah demo, sehingga dengan pendekatan assosiasi 

kepada Pemerintah hasilnya quota oleh Pemerintah diperbesar pada 
2016. -----------------------------------------------------------------------------  
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- Bahwa ketika ada rapat Dewan Asosiasi, rapat tersebut tidak pernah 

membicarakan bisnis, yang dibicarakan adalah mengenai kebijakan 
Pemerintah, tranning, tidak membicarakan masalah material/harga.  

- Bahwa ketika quota sudah ditentukan oleh Pemerintah maka  
assosiasi membicarakan hal itu, dan dalam assosiasi tidak 
membicarakan berapa tiap feedloter mendapatkan jatah quota.  -----     

- Bahwa Pemerintah dalam mengeluarkan quata bersifat misteri yang 
sampai dengan saat ini tidak terbuka, walaupun assosiasi melalui 

direktur eksecutive penah menyampaikan kepada Pemerintah tetapi 
hasilnya sampai dengan saat ini tidak ada jawaban dari Pemerintah.  

- Bahwa yang menjadi pertimbangan Pemerintah dalam 

mengeluarkan izin impor yaitu; fasilitas kandang, skala ekonomi, 
dan pasar.  ----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor biasanya menjual sapi sebulan sebanyak 3.000 ekor.  

- Bahwa akibat adanya kebijakan Pemerintah pada bulan, Juni, Juli, 
Agustus 2015 terlapor melakukan pengurangan karyawan dari total 

karyawan + 400 orang sekarang tinggal 150 orang, dengan harga 
dipaksakan oleh Pemerintah sebesar Rp. 38.000/kg harga tidak 
masuk karena punya harga produksi yang cukup mahal.  -------------  

- Bahwa persaingan usaha pada sapi impor ini ketat karena harga 
jual ditentukan oleh kwalitas sapi itu, dan cost dan tidak ada room 

negosiasi, dan pedagang bisa lari.  -----------------------------------------  
- Bahwa supply sapi dalam usaha ini tergantung dari kebijakan 

Pemerintah karena bahan baku masih dalam impor, sehingga 

kebijakan Pemerintah dan kepastian yang tidak jelas tenatang izin 
impor dari Pemerintah menjadi problem.  ---------------------------------  

- Bahwa terlapor kesulitan untuk mendapatkan sapi lokal karena sapi 

lokal jumlahnya ada atau tidak dan sulit untuk menentukan 
kwalitas sapinya yang beragam dengan harga dan populasinya 

sedikit, karena petani memiliki sapi lokal paling banyak 10 ekor 
untuk beberapa orang, kalau sapi impor dengan jumlah yang 
banyak untuk 1 orang petani. -----------------------------------------------  

- Bahwa sapi lokal menjadi substitusi ketika keberadaan sapi impor 
tidak ada.  -----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa yang membedakan harga yaitu karena kandungan daging 
dan tulang wlaupun sama sehingga sapi bersifat heterogen.  ----------  

- Bahwa sistem Pemerintah dalam menentukan quota masih bagus, 

tetapi yang kurang bagus adalah tidak adannya kepasatian 
penentuan quota yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah, karena 
selamanya pelaku usaha akan bergantung pada kebijakan 

Pemerintah.  --------------------------------------------------------------------  
- Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan harga naik yaitu ; ------------  

 Supply bahan baku/quota ----------------------------------------------  

 Harga bahan baku berdasarkan nilai dollar --------------------------  

- Bahwa importir daging sangat berpengaruh terhadap harga daging 
sapi di pasar.  ------------------------------------------------------------------  

 

TERLAPOR XIII (PT. LEGOK MAKMUR LESTARI)  -----------------------------  

ANNISA (Direktur)  ------------------------------------------------------------------  

- Bahwa menjabat menjadi Direktur sejak tahun 2016, sebelumnya 

menjabat sebagai lagal manager di perusahan dan PT. Agrisatwa 
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Jaya Kencana, dengan Komisaris perusahan Bapak M. Zulkarnaen, 

pemegang saham PT. MJK 99%, dan 1% Ahmad Nursada.  ------------  
- Bahwa luas tanah terlapor untuk produksi sapi diatas tanah 7,5 ha 

dengan kafasitas kandang 12.000 ekor. -----------------------------------  
- Bahwa memiliki 28 RPH, yang 2 RPH tidak aktif, sehingga total RPH 

yang aktif adalah 26 RPH sampai sekarang, dengan pangsa pasar 

100% di wilayah Jabodetabek -----------------------------------------------        
- Bahwa mendapatkan izin impor sejak tahun 2013 dengan total 

6.000 ekor dan mendapatkan tambahan izin impor menjadi 15.000 

ekor.  -----------------------------------------------------------------------------  
- Bahwa mekanisme pengurusan izin impor dari tahun 2012 – 2015 

tidak ada perubahan, ---------------------------------------------------------         
- Bahwa tahun 2014 Q1 mendapatkan sapi bakalan dan sapi siap 

potong, di Bulan Nopember dan Desember mendapatkan sapi siap 

potong sebanyak 4.000 ekor 25 % dari sapi bakalan.  ------------------  
- Bahwa sapi impor dari Australi menggunakan kapal dengan berat 

badan sapi 300 Kg, kemudian sapi digemukan 90 – 120 hari 
sehingga berat badan menjadi 500 Kg, dengan menghitung 
pengeluaran biaya-biaya pakan setiap harinya untuk penggemukan.    

- Bahwa pengemukan sapi bakalan memakan waktu 90-120 hari.  ----  
- Bahwa proses kedatangan sapi harus masuk karantina selama 14 

hari, kemudian sapi dipilih ada yang 90 hari dan ada yang 120 hari 

sapi untuk dilepas.  -----------------------------------------------------------                
- Bahwa awal 2015 sapi kosong, dan bulan Pebruari baru 

mendapatkan izin impor, dan mendaptkan lagi bulan Mei, pada QIV 
permintaan 12.000 ekor tetapi Pemerintah hanya memberikan izin 
impor sebanyak 8.000 ekor.  -------------------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2105 izin quota (SPI) diterima pada tanggal 10 
Juli 2015, SPI dikirim ke Australi, dan sapi diterima pada Bulan 

Agustus – September, yang dapat dikonsumsi pada Bulan 
Desember.  ----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa pembelian sapi di Australi menggunkan nilai dollar Usa, dan 

pada saat Bulan Juli ke Juli dollar Usa naik, sehingga harga  
penjualan naik sebesar Rp. 3.000/kg, dan selain itu juga kenaikan 
harga disebabkan karena ; ---------------------------------------------------  

 Harga beli sapi impor di Australi dari Bulan Pebruari - Desember 
selalu naik,  ----------------------------------------------------------------  

 Menghitung biaya produksi sebayak 20 item dan yang menjadi 
mahal adalah biaya pakan ----------------------------------------------  

 Biaya tenaga kerja dan ---------------------------------------------------  

 Bunga bank. ---------------------------------------------------------------  

Oleh karena itu terlapor harus memperhitungkan hal tersebut 

sehingga menyebabkan harga jual sapi impor menjadi naik  -------------   
- Bahwa Bulan Agustus 2015 masih berjualan dengan memasok 

kepada 26 RPH yang ada.  ---------------------------------------------------  

- Bahwa ketika ada pemogokan para jagal datang ketemu marketing 
menanyakan kenaikan harga, tetapi terlapor pada saat itu masih 
memasok sapi kepada RPH sesuai dengan permintaan. ----------------  

- Bahwa terlapor bergabung dalam Asosiasi, ketika rapat di assosiasi 
pada tahun 2013 komisaris perusahaan datang dan meceritakan 

bahwa yang dibicarakan dalam assosiasi yaitu tentang kebijakan 
Pemerintah dan persyaratan teknik impor.  -------------------------------  
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- Bahwa Terlapor pernah hadir dalam pertemuan assosiasi untuk 

membahas kebijakan Pemerintah dan membahas Permentan tahun 
2013.  ----------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor tidak pernah menghadiri rapat assosiasi setelah 
adanya pemogokan. -----------------------------------------------------------  

- Bahwa pada saat pemogokan harga sapi impor tanggal 8 Agustus 

sebesar Rp. 44.000/kg  dan tanggal 09 Agustus menjai Rp. 
38.000/kg -----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa ketika harga di pasar naik terlapor tidak mengetahuinya, 

karena pernah ada kejadian harga di terlapor turun tetapi harga 
jagal di pasar harga naik. ----------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2015 dengan menurunya quota dari Pemerintah maka 
mempengaruhi harga menjadi naik, sehingga terlapor  mengalami 
kerugian dan akibatnya terlapor melakukan pengurangan karyawan 

dari jumlah karyawan 300 orang saat ini tinggal 130 orang.-----------   
- Bahwa yang membedakan terlapor dengan PT. Agrisatwa adalah 

pasar terlapor 100% Jabodetabek, sedangkan PT. Agrisatwa 
sebagian besar untuk wilayah Jawa Barat.  -------------------------------  

 

TERLAPOR VII (PT. BINA MENTARI TUNGGAL)  -------------------------------  

BUDI SATRIA, SH (Direktur)  ------------------------------------------------------  

- Bahwa PT. Bina Mentari Tunggal didirikan pada tahun 1999, 

pemegang sahamnya Juan Permata Adoe, Budi Satria Adoe, SH, 
Alfatiana Avianti Adoe, usahanya bergerak dibidang penggemukan 
sapi bakalan, RPH, dan importir daging impor; --------------------------  

- Bahwa bahan baku sapi siap potong, sapi bakalan yang akan 
digemukan adalah sapi impor yang dibeli dari Australia; ---------------  

- Bahwa kandang dan RPH terletak di daerah Subang  -------------------  

- Bahwa penjualan daging ke  modern market, Horeka dan Industri 
pengolahan daging; ------------------------------------------------------------  

- Bahwa RPH yang dimiliki adalah RPH type A  yang dapat memotong 
225 ekor/hari, dan RPH milik terlapor tidak pernah menerima 
pemotongan sapi dari  pihak lain; ------------------------------------------  

- Bahwa tahun 1999 – 2010 selain menjual sapi potong menjual juga 
sapi hidup dengan tujuan pengendalian daging. -------------------------  

- Bahwa tahun 2012 -2015 penjualan dalam bentuk daging, dahulu 
Jagal dapat memotong sapi potong di RPH sekarang sudah tidak 
bisa lagi. -------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan dengan pembatasan 
berat sapi dari Australi masuk ke Indonesaa seberat 350 Kg, harga 
bergejolak karena ketersediaan sapi seberat tersebut terbatas. -------  

- Bahwa Pemerintah mengeluarkan kebijakan tujuanya adalah untuk 
perlindungan petani sapi di Indonesia, tetapi dampak dari kebijakan 

tersebut adalah semakin diatur sapi impor masuk, maka harga 
semakin mahal, sehingga harus bersaing dengan Vietnam dan 
Malaysia.  -----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa kebijakan Pemerintah biasa 700.000 ekor, sekarang menjadi 
400.000 ekor. -------------------------------------------------------------------   

- Bahwa dahulu distribusi sapi lokal NTT terbesar di Jakarta -----------  
- Bahwa sebelum tahun 2009 selisih harga sapi lokal dengan sapi 

impor berkisar seharga Rp. 2.000 – Rp. 3.000/kg.-----------------------  
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- Bahwa cara berhitung terlapor dengan industri rakyat berbeda, 

yaitu feedloter  memperhitungkan biaya pengeluaran selama 
penggemukan, biaya tenaga kerja, dan waktu penggemukan, 

sedangkan untuk industri rakyat tidak memperhitungkan hal 
tersebut karena memang tidak ada. ----------------------------------------  

- Bahwa industri sapi impor  adalah merupakan bisnis, sedangkan 

petani sapi lokal untuk tabungan; ------------------------------------------  
- Bahwa Agustus 2013 sampai dengan akhir 2014 kondisi jumlah 

volume tetap, sehingga harga turun.  --------------------------------------  
- Bahwa tahun 2010-2011 tidak ada gejolak harga, karena sapi impor 

tetap, tahun 2012 ada pembatasan quota sehingga harga bergejolak 

naik, tahun 2013 Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai 
sapi impor siap potong yang merupakan penyeimbang atas sapi 
bakalan, tahun 2014 sapi siap potong dilarang, sehinga dengan 

kebijakan-kebijakan Pemerintah yang salah membuat gejolak harga 
dipasaran menjadi naik.  -----------------------------------------------------  

- Bahwa negara yang bebas PMK adalah Australia. -----------------------   
- Bahwa untuk daging impor di jual ke industri olahan Baso, Sosis, 

Horeka dan supermarket.  ---------------------------------------------------  

- Bahwa  daging frozen lebih murah dari daging fress. --------------------  
- Bahwa pasar daging fress masuk ke modern market.  ------------------  

- Bahwa dilihat dari fungsi daging frozen, dan sapi lokal dapat 
mensubstitusi daging sapi impor.    ----------------------------------------  

- Bahwa dalam rapat Asosiasi tidak pernah membahas mengenai 

pengaturan harga, dan batas wilayah pasar, dan yang dibicarakan  
ketika rapat asosiasi pada tahun 2015 yaitu mengenai sosialisasi 
Undang-Undang No. 41 tentang Udang-Undang Peternakan. ----------  

- Bahwa terlapor mengetahui adanya pengurangan kuota setelah SPI 
keluar; ---------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa para terlapor hanya butuh kepastian kebijakan Pemerintah, 
jangan ada kebijakan yang mendadak -------------------------------------  

- Bahwa ketika kebijakan Pemerintah yang mendadak, bukan hanya 

terlapor saja yang merasakan terkejut, melaikan eksportir juga 
mendapatkan imbasnya, sehingga harga sapi di Australia naik 

disebabkan harus menghitung sapi yang sudah disiapkan dan harus 
di impor. -------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa yang menjadi kesalahan Pemerintah dalam mengeluarkan 

kebijakan yaitu karena sumber data yang kacau dari Kementan. -----  
- Bahwa selain itu Pemerintah memeritahkan kepada para terlapor  

untuk menurunkan harga dari Rp.44.000/kg menjadi Rp. 

38.000/kg terlapor tidak bisa berbuat apa, terlapor dalam hal ini 
karena kebijakan Pemerintah harus mengikutinya karena ini 

merupakan perintah mentri sehingga perintah tersebut adalah 
perintah presidan, terlapor pada saat itu sudah tidak 
memperhitungkan untung atau rugi   --------------------------------------       

- Jenis sapi bersifat heterogen tidak homogen; -----------------------------  
- Bahwa ketika harga daging naik di pasaran, untuk mengotrol harga 

daging dipasaran bukan bagian atau urusan Terlapor; -----------------  
- Bahwa kenaikan harga dari RPH/jagal dari Bulan Juli-Agustus 2015 

mengetahui dari media. -------------------------------------------------------  

- Bahwa pada Bulan Juli-Agustus 2015 stok sapi di kandang hanya 
3000 ekor, sedangkan untuk permohonan pengajuan impor 
sebanyak 8000 ekor, realisasi impornya hanya sebanyak 900 ekor,   
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sehingga perusahaan kekurang sapi, sehingga banyak membeli sapi 

siap potong dari terlapor lain. -----------------------------------------------  
- Bahwa ketika ada pemogokan, para terlapor di undang pertemuan 

oleh Kementan atas undang Menteri Pertanian, tetapi tidak 
membicarakan hal apa-apa yang ada hanya undangan makan siang 
dan silaturahmi.  --------------------------------------------------------------  

- Bahwa ketika Bulan Agustus 2015 harga naik sebesar Rp. 
45.000/kg, kementerian bersafari sendiri turun kepada terlapor  
untuk menurunkan harga dari Rp, 45.000/Kg menjadi Rp. 

38.000./Kg.  --------------------------------------------------------------------     
 

TERLAPOR VIII (PT. CITRA AGRO BUANA SEMESTA)  -----------------------  

DANNY (Direktur)  --------------------------------------------------------------------  

- Bahwa didirkan sejak tahun 1998, berkantor di Jl. Dipati Bandung, 

dengan lokasi kandang terletak di Malambong Garut.  -----------------  
- Bahwa bergerak dibidang usaha penggemukan sapi lokal dan sapi 

impor, dengan kapasitas kandang sebanyak 14.400 ekor --------------  

- Bahwa tahun 2012–2015 mendapatkan alokasi impor sebanyak 4% 
dari nasional.  ------------------------------------------------------------------  

- Bahwa masa penggemukan sapi Impor dilakukan dalam jangka 

waktu 90 – 110 hari, dan masa penggemukan sapi lokal selama 150 
hari, sapi lokal membutuhkan adaptasi selama 1 bulan. ---------------   

- Bahwa untuk pemasarannya di wilayah Bandung, Kota Bandung, 
Cirebon, Cikampek, Sukabumi, Purwakarta Jawa Barat sebanyak 
99%, untuk Jabodetabek di bawah 1%.  -----------------------------------  

- Bahwa terlapor tidak memiliki RPH sendiri, untuk wilayah 
Jabodetabek RPHnya Karawaci, Tapos, Budiman, karet (3 RPH 
swasta, 2 RPH Pemerintah), pemasokan yang dilakukan ke RPH 

selain sapi impor juga memasok sapi lokal. -------------------------------  
- Bahwa sejak berdiri sampai sekarang masih mengambil/ 

memperoleh sapi lokal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan atar 
pulau melalui pengiriman. ---------------------------------------------------  

- Bahwa pemasokan untuk sapi lokal setiap tahunnya sebanyak :  ----  

 2013 sebanyak 3.641 ekor 

 2014 sebanyak 1.127 ekor 

 2015 sebanyak 2.513 ekor 

- Bahwa pasokan sapi lokal sekarang mengurang karena susah dalam 

pasokan.  ------------------------------------------------------------------------  
- Bahwa rata-rata penjualan sapi impor perharinya sebanyak  ---------  

 2012 sebanyak 66 ekor --------------------------------------------------  

 2013 sebanyak 68 ekor --------------------------------------------------  

 2014 sebanyak 67 ekor --------------------------------------------------   

 2015 sebanyak 82 ekor --------------------------------------------------  

- Bahwa Penjualan sapi lokal pada bulan Juli, Agustus, September 
2015 di atas rata-rata.  -------------------------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2012 terlapor bergeser bisnis dari sapi lokal ke 
sapi impor dengan jumlah total impor tahun 2012 sebanyak 18.000 

ekor, tahun 2013 sebelum Bulan Juli sebanyak 13.000 ekor.  --------  
- Bahwa pada tahun 2013 ketika ada penurunan quota sapi impor, 

antisipasi yang dilakukan oleh terlapor  adalah membeli sapi lokal. -  
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- Bahwa kondisi pembatasan quota impor yang dilakukan oleh 

Pemerintah berpengaruh kepada usaha terlapor, sehingga harga 
sapi lokal mempengaruhi pembentukan harga. --------------------------  

- Bahwa tahun 2013 ketika quota impor turun, harga menjadi naik, 
yang menjadi pertimbangan terlapor menaikan harga adalah sebagai 
berikut :  ------------------------------------------------------------------------  

 Biaya pakan ----------------------------------------------------------------  

 Biaya overhad --------------------------------------------------------------  

 Stok/recostmen stok sapi lokal -----------------------------------------  

 Kandang  ----------------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa Pemotongan sapi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan 
kesejahteraan hewan dan undng-undang, serta syariat sapi ketika di 

potong dalam kondisi baik tidak dalam keadaan memar. --------------   
- Bahwa pada tahun 2015 mengetahui ada pengurangan quota ketika 

SPI diterima dari Departemen Perdagangan, dan ketika quota turun 
semua terlapor tidak mengetahui harga daging  dipasaran. ------------  

- Bahwa ketika terjadi pemogokan pemintaan pasokan sapi ke RPH 

masih tetap terpenuhi. --------------------------------------------------------  
- Bahwa sistem penjualannya yaitu pedagang datang ke kandang 

melihat sapi, dan menawarkan harga kepada pedang, dan pedang 

menawarnya, sehingga terjadi kesepakatan, harga yang dijual pada 
saat itu adalah harga berdasarkan kesepakatan dengan  pedagang 

RPH/jagal, pembayarannya oleh pembeli dilakukan 4 hari setelah 
pemesanan dalam bentuk transfer maupun tunai.  ---------------------  

- Bahwa siapa saja bisa membeli tidak terbatas untuk jagal yang baru 

yang akan mengambil sapi di terlapor  -------------------------------------     
- Bahwa harga sapi yang di jual ke Bandung dan Jakarta bisa 

harganya sama tergantung dari kesepakatan antara terlapor dengan 
pembeli. -------------------------------------------------------------------------   

- Bahwa persoalan harga menjadi naik karena ada aturan 

pembatasan quota, sehingga reperensi harga mempengaruhi karena 
kebijakan Pemerintah.  -------------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2014 ketika tidak ada pembatasan quota, tidak ada 

permasalahan mengenai harga.  --------------------------------------------  
- Bahwa tahun 2014 ketika tidak ada penurunan quota harga pada 

Bulan Juni sebesar Rp. 34. 000/Kg, Bulan Juli Rp. 34.000/Kg, 
Bulan Agustus/lebaran Rp. 35.500,/Kg, Nopember Rp. 34.000/Kg. -   

- Bahwa ketika quota sapi impor turun maka RPH diberikan sapi 

lokal, dan RPH menerimanya.  ----------------------------------------------  
- Bahwa market/konsumen perusahaan yaitu kolega, pasar 

tradisional, dan industri baso di Karawaci.  -------------------------------  

- Bahwa Bulan Juli – Agustus 2015 terjadi kenaikan harga karena 
periode lebaran dan penurunan quota.  -----------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2015 terlapor mengalami kerugian. ----------------  
- Bahwa terlapor tergabung dalam assosiasi dan Terlapor menjadi 

Anggota Dewan Assosiasi, tahun 2015 menghadiri pertemuan 

dengan Kementan tetapi dalam pertemuaan tersebut tidak 
membahas hal apa-apa hanya acara makan siang bersama dan 

silaturahmi, setelah itu tidak ada pertemuan lain.   ---------------------      
- Bahwa selain ke 32 terlapor yang dalam KPPU ini, ada feedloter lain 

yang mengirim sapi ke Jabodetabek seperti PT. Berdikari dan PT. 

Pupuk Kujang tidak masuk dalam Terlapor di KPPU. -------------------    
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TERLAPOR VI (PT. AUSTASIA STOCKFEED) DAN  ----------------------------  

TERLAPOR XVII (PT. SANTOSA AGRINDO)  ------------------------------------  

SAVWAN (Direktur)  ----------------------------------------------------------------  

- Bahwa PT. SANTOSA AGRINDO didirikan pada tahun 2001, 
sahamnya 99% PT.Santoso Agrindo dan 1% PT. Ciomas Adisatwa 
dan PT. AUSTASIA STOCKFEED didirikan pada tahun 2005 dengan 

Komposisi saham 99 % PT. The Java Santori Austrak  dengan 
direktur yang sama kedua PT. Tersebut.  ----------------------------------  

- Bahwa kedua terlapor tersebut berbisnis sejak tahun 2005 di bidang 
penggemukan sapi potong impor, 2007 bridding sebanyak 6.000 
ekor bibit impor (sapi betina produktif). -----------------------------------  

- Bahwa kapasitas kandang sama sebanyak 15.000 ekor. ---------------  
- Bahwa lokasi kandang Terlapor VI seluas 260 Ha terletak di 

Lampung Timur, Terlapor XVII seluas 90 Ha di Lamongan, RPH 

untuk kedua terlapor ada di bawah terlapor XVII, dan satu RPH di 
Serang.  --------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa kapasitas potong di RPH Serang sebanyak 90 ekor/hari, 
selebihnya diserahkan kepada coustemer, RPH di Bandung, 6 RPH 
Jabodetabek, 1 RPH Lampung, 1 RPH Palembang, 1 RPH Padang.  --  

- Bahwa kedua terlapor tersebut pemasarannya sama yaitu wilayah 
Jabodetabek 50%-60% --------------------------------------------------------  

- Bahwa bridding selain untuk sapi impor, terlapor juga melakukan 
bridding untuk sapi lokal, dan pada tahun 2010 untuk khusus 
wilayah Jawa Timur ada larangan dari Gubernur Jawa Timur bahwa 

sapi impor tidak boleh masuk ke wilayah Jawa Timur, sehingga 
untuk sapi impor hanya untuk wilayah Lampung saja. -----------------   

- Bahwa realisasi impor satu tahun untuk 2 terlapor adalah yaitu ;   --  

 Tahun 2009 sebanyak 137.000 ekor -----------------------------------  

 Tahun 2010 sebanyak 80.000 ekor  -----------------------------------  

 Tahun 2011 sebanyak 65.000 ekor  -----------------------------------  

 Tahun 2012 sebanyak  48.000 ekor -----------------------------------  

 Tahun 2013 sebanyak 33.000 ekor  -----------------------------------  

 Tahun 2014 sebanyak 72.000 ekor  -----------------------------------  

 Tahun 2015 sebanyak 76.000 ekor ------------------------------------  
- Bahwa tahun 2010 quota impor menurun karena ada pembatasan 

dari Australi yaitu adanya video animal walfare dan harus ada 
supplycing yang sudah akreditasi.  -----------------------------------------  

- Bahwa tahun 2011 impor menurun karena ada pembatasan dari 

Pemerintah yang menentukan berat sapi yang boleh masuk, 
sehingga pada saat itu menggemukan sapi lokal sebanyak 7.000-

10.000 ekor.  -------------------------------------------------------------------  
- Bahwa sebelum menggemukann sapi impor di bawah tahun 2009-

2010 terlapor menggemukan sapi lokal dan tahun 2011 

penggemukan sapi lokal sekitar 4.000 – 5. 000 ekor/tahun. ----------  
- Bahwa tahun 2010-2011 harga sapi naik ketika ada penurunan/ 

pembatasan dari Pemerintah, maka dengan pertimbangan report 

keharga beli sapi impor, terlapor memengambil tindakan yaitu 
penghematan biaya pangan dan pengurangan karyawan.   ---------    .         

- Bahwa terlapor membeli sapi lokal dari petani yaitu Rp.4.500.00,- 
Rp.5.000.000,-/ekor, digemukan dan di jual dengan harga 
RP.10.000.000 - Rp. 11.000.000,- dengan berat badan 250 kg.  ------  
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- Bahwa yang membedakan harga jual sapi lokal antara terlapor  

dengan petani yaitu terlapor dalam menentukan harga jual 
menghitung biaya overhad sedangkan petani tidak diperhitungkan 

karena petani tidak membeli rumput untuk pakan sapi.  --------------  
- Bahwa yang menjadi penyebab kenaikan harga sapi lokal yaitu 

faktor supply and demend, sehingga dengan kondisi tersebut sapi 

impor menjadi substitusi dari sapi lokal  ----------------------------------     
- Bahwa pengajuan bisnis awalnya dimulai dari pengajuan quata, dan 

berdasarkan tersebut baru bernegosiasi dengan pihak eksportir, 

pengajuannya dilakukan oleh masing-masing terlapor. -----------------  
- Bahwa pada Bulan Oktober tahun 2014 harga beli di Australi 

sebesar Rp. 36.000/kg sedangkan harga jual sebesar Rp. 
32.000,/Kg.  --------------------------------------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2014 harga sapi di Australi pada Q2 harga sapi 

di Australi turun murah, Q3 harga mulai naik, dan Q4 harga 
menjadi mahal.  ----------------------------------------------------------------  

- Bahwa eksportir  Australi yaitu Wellejt, Austrek, ellders, frontier. ----  
- Bahwa volume rata-rata penjualan harga sapi di pasaran pertahun -  

 Januari    5.000 – 6.000 ekor tahun 2015 turun  -------------------  

 Pebruari 5.000 ekor  ------------------------------------------------------  

 April, Mei, Juni 6.000 – 7.000 ekor ------------------------------------  

 Juli 6.500 ekor  ------------------------------------------------------------  

 Agustus 6.000 ekor  tahun 2015 turun menjadi 5.000 ekor. ------  
- Bahwa yang menjadi penyebab turun penjualan karena permintaan 

pasar turun. --------------------------------------------------------------------     
- Bahwa yang menjadi alasan eksportir di Australi menaikan harga 

pasokan sapi adalah karena populasi sapi di Australi menurun. -----  
- Bahwa proses cara pemilihan Direktur Eksecutive Appindo 

berdasarkan munas Appindo.  ----------------------------------------------  

- Bahwa kedua terlapor masuk dalam Assosiasi Appindo tetapi tidak 
aktif di dalam Assosiasi Apindo, quota biasanya dibicarakan pada 

Bulan Desember/akhir tahun, pada Bulan Juli 2015 tidak pernah 
ada pertemuan di Assosiasi, mengetahui adanya quota ketika SPI 
diterima yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, dan ketika ada 

pertemuan di Appindo yang selalu dibahas adalah mengenai 
kebijakan Pemerintah dan tidak pernah ada pembicaraan masalah 
penetapan harga karena untuk masalah harga merupakan rahasia 

perusahan dimana para terlapor full berkompetisi di pasar yang 
harus memikirkan kepentingan pasar.-------------------------------------  

- Bahwa ketika harga sapi mahal yang menjadi permasalahan adalah 
penetapan Pemerintah yang menentukan quota, sehingga  harga 
sapi lokal lebih mahal dibandingkan dengan harga sapi impor, tetapi 

untuk memenuhi komsumsi nasional sapi lokal menjadi substitusi 
dari sapi impor. ----------------------------------------------------------------  

- Bahwa bisanya setelah lebaran harga sapi turun, tetapi setelah 
Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menurunkan quota dari 
200.000 menjadi 50.000 ekor, sehingga harga menjadi naik, faktor 

yang menjadi penyebab harga naik adalah harga supply sapi di 
Australi menjadi naik di karena eksportir harus menghitung kembali 
pengiriman sapi yang sudah disiapkan untuk di ekspor menjadi 

berkurang. ----------------------------------------------------------------------  
- Bahwa sapi lokal memiliki market tersendiri yaitu untuk wilayah 

Jawa Timur sebanyak 95% tergantung dari supply and demend, 
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sehingga harga sapi lokal tidak dapat mempengaruhi harga sapi 

impor.  ---------------------------------------------------------------------------  
- Bahwa bulan Juli tahun 2015 saat diturunkan quota, tidak ada 

pengaruh, Terlapor masih tetap mengeluarkan pasokan sapi ke 
pedagang, tetapi harus mengatur volume pengeluaran dimana  sapi 
yang sudah siap dikeluarkan dan dimana yang belum siap 

dikeluarkan, karena sapi yang datang di Q3 baru bisa dijual pada 
Bulan Januari.  ----------------------------------------------------------------  

- Bahwa cara penjualan sapi pada caustamer adalah menawarkan 

harga, lalu ditawar oleh pembeli dan disepakati baru sapi diambil 
dari kandang oleh caustamer.  ----------------------------------------------  

- Bahwa pembeli yang terbesar adalah RPH Lemah Jaya, Depok, 
Bandung.  -----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa PT. Java Santori Austrak tidak memiliki ekspor lissensi 

pembibitannya menggunakan welerj 40% total pembelian dari JSA 
10% dari total CIES.  ----------------------------------------------------------  

- Bahwa penentuan harga pasar untuk 2 terlapor adalah sama, tidak 
ada perbedaan. -----------------------------------------------------------------  

- Bahwa Terlapor VI bergerak memiliki sapi impor indukan umumnya 

betina produktif, dan hasilnya di potong di RPH sendiri.  --------------  
- Bahwa penggemukan sapi impor selama 120 hari, kalau lewat  hari 

tersebut maka daging sapi akan menurun, karena yang meningkat 

adalah lemak, dan untuk menyikapi hal tersebut terlapor harus 
merubah cara pola makan dengann cara finniser, hal tersebut 

memang tidak lajim untuk dilakukan tetapi harus dilakukan oleh 
terlapor. -------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa ketika Pemerintah mengeluarkan perintah untuk 

menurunkan harga, maka tidak ada kesepakatan dari semua 
terlapor, tetapi hal tersebut adalah perintah Pemerintah maka 

terlapor harus memenuhinya untuk menurunkan harga sapi 
tersebut ke harga Rp. 38.000/kg.  ------------------------------------------  

- Bahwa ketika terjadi pemogokan terlapor masih mensupply sapi, 

dan RPH yang pada saat itu melakukan pemotongan adalah RPH 
Semanan. -----------------------------------------------------------------------   

- Bahwa Assosiasi pernah menyampaikan masalah pengurangan 

quota kepada Pemerintah sejak tahun 2010.  ----------------------------  
- Bahwa rekomomendasi izin impor dari Kementan sekarang dari 

Kemendag. ----------------------------------------------------------------------  
- Bahwa ketika mengajukan rekomendasi izin impor, penentuan 

juamlah izin impor yang diterima terlapor tidak mengetahuinya, 

mengetahuinya setelah SPI diterima, rekomendasi yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah tidak sama dengan kenyataannya.  --------------------    

- Bahwa untuk Triwulan III kedua perusahaan mengajukan izin impor 
sebanyak 20.000 ekor realisari dari Pemerintah sebanyak 5.100 
ekor. ------------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa keterangan yang di sampaikan untuk kedua terlapor adalah 
sama yang menjadi perbedaan terlapor VI melakukan pembibitan 
sapi impor/bridding  sedangkan terlapor XVII hanya penggemukan 

sapi bakalan, bahwa untuk bridding tidak ada pembatasan jatah 
quota, sedangkan untuk sapi bakalan ada pembatasan jatah quota    

 

TERLAPOR I (PT. ANDINI KARYA MAKMUR)  -----------------------------------  

TERLAPOR XXIX (PT. KADILA LESTARI JAYA)  --------------------------------  
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HANDI TANU SAPUTRA (General Manager) -------------------------------------  

- Bisnis usahanya di penggemukan bahan baku sapi impor dan sapi 

lokal potong. --------------------------------------------------------------------  
- Bahwa Komposisi saham untuk Terlapor I yaitu Agus Triatmojo 

77%, Yuniarto Mandala 17%, Iman 17%, yang didirikan pada tahun 
2007, dan mulai bisnis penggemukan sapi lokal dan sapi impor 
sejak tahun 2012. -------------------------------------------------------------  

- Bahwa lokasi kandang terletak di Daerah Cijapati Bandung.  ---------  
- Kapasitas kandang sebanyak 18.500 ekor di kali 4 kapasitas 

produksi dalam 1 tahun, sebelum tahun 2010 utilitas bergerak 70%, 
tetapi setelah tahun 2010 – 2015 bergerak 20-30%.  --------------------  

- Bahwa hasil dalam rapat Assosiasi yaitu melakukan kerjasama 

dengan UGM mengenai populasi sapi lokal Indonesia, melakukan 
sensus ternak tahun 2011, yang dalam kenyataannya menghasilkan 
populasi sapi lokal sebanyak 14,8 juta ekor, sedangkan target 14,2 

juta ekor dan hasilnya membuat kementrian yakin atas perhitungan 
tersebut, pada kenyataannya logika terbalik bahwa 5.000 ton daging 

yang diperlukan oleh warga Indonesia untuk di konsumsi x 250 juta 
jiwa warga Indonesia, setiap tahun, sehingga 90% domestik supply 
tidak ada yang menjaga, jadi yang selalu di kontrol adalah sapi 

impor bukan sapi lokal, dihuitung oleh Pemerintah Cuma hanya 
populasi tetapi tidak dilihat dalam supply and demind untuk rakyat.  

- Bahwa teknik penggemukan sapi impor di Indonesia lebih efisien di 
bandingkan di Australi.  ------------------------------------------------------  

- Bahwa sejak tahun 2011 seluruh hasil pertanian dikenakan PPN 

oleh Pemerintah.  --------------------------------------------------------------  
- Bahwa sejak tahun 2010 – 2014 mulai terjadi angka-angka yang 

kisruh puncaknya pada tahun 2013.  --------------------------------------  

- Bahwa pada 14 Desember 2012 Surat Izin Impor sapi bakalan 
masuk ke Indonesia dengan ditentukan masa berlakunya, sebanyak 

10.344 ekor sapi impor yang diterima yang sudah ditentukan tiap 
triwulannya, berbeda dengan kebutuhan pasar yang tidak 
ditentukan sehingga harga pasar ditentukan semuanya oleh 

pedagang, dan terlapor tidak mempunyai kemampuan untuk menilai 
harga daging di pasaran. -----------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 pembelian sapi lokal, 
tahun 2013 pedang sapi lokal di Bandung melakukan demo bahwa 
terlapor tidak boleh masuk ke pasar hewan untuk membeli sapi 

lokal, sehingga harga naik dan quota sudah dibatasi.  ------------------  
- Bahwa tahun 2014 kemampuan ekspornya untuk Australi terbatas 

walaupun quota tidak diperluas dan menjadikan harga stabil.  -------  

- Bahwa tahun 2015 harga pembelian sapi lokal naik dari petani, dan 
pada saat itu quota diturunkan oleh Pemerintah sehingga terlapor 

tidak mampu untuk membeli sapi lokal.  ----------------------------------  
- Bahwa tahun 2013 dilakukan sensus ulang yang hasilnya 

kehilangan 2,5 juta ekor sehingga menjadi 12 juta ekor sapi, 

sehingga terlapor mengalami kerugian.  -----------------------------------  
- Bahwa tahun 2011 dilakukan integritasi sapi sawit yang berpotensi 

untuk menyembuhkan industri sapi potong Indonesia.-----------------  

- Bahwa ketika pengajuan izin impor dari Pemerintah realisasinya 
yang diteima yaitu :  -----------------------------------------------------------  

 Tahun 2012 hanya 91,5 % ----------------------------------------------  

 Tahun 2013 hanya 92,6 % ----------------------------------------------  
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 Tahun 2014 hanya 82,2% -----------------------------------------------  

 Tahun 2015  diterima 100%---------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2012 kafasitas kandang sudah digabung antara sapi 
lokal dengan sapi impor. -----------------------------------------------------  

- Bahwa realisai izin impor tahun 2014 dalam setahun : -----------------  

 Triwulan I    sebanyak 5.929 ekor --------------------------------------  

 Triwulan II   sebanyak 6.500 ekor --------------------------------------  

 Triwulan III  sebanyak 3.500 ekor  -------------------------------------  

 Triwulan IV  sebanyak 4.500 ekor  -------------------------------------  
- Bahwa realisai izin impor tahun 2015 dalam setahun : -----------------  

 Triwulan I   sebanyak 3.000 ekor  --------------------------------------  

 Triwulan II  sebanyak 5.721 ekor  --------------------------------------  

 Triwulan III sebanyak 1907 ---------------------------------------------  

 Triwulan IV tidak memperoleh.  ----------------------------------------  
- Bahwas Surat Izin Impor untuk Triwula IV tahun 2015 tidak 

mengetahuinya sampai dengan akhir Januari 2016. --------------------  
- Bahwa ketersedian sapi lokal tahun 2012 sebanyak 1.326 ekor, 

tahun 2013 sebanyak 6.948 ekor, tahun 2015 Bulan Agustus 

sebanyak 577 ekor  ------------------------------------------------------------  
- Bahwa dengan kodisi pada Bulan Agustus 2015 terlapor  melakukan 

berbagai upaya untuk memepertahankan perusahannya menghitung 
dengan cara melakukan pengurangan tenaga kerja, , biaya pakan, 
biaya-biaya lain.  ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa mekanisme pembelian sapi impor adalah memesan sapi 
sesuai dengan surat izin impior dengan jumlah yang telah 
ditentukan, lalu mengirim performa invoice dengan cara comitmen 

lisan, yang dibayar dengan harga perkilo setelah sapi datang 
dipelabuhan bongkar dengan disaksikan oleh kedua belah pihak. 

- Bahwa market perusahaan untuk wilayah Jabodetabek (Jakarta, 
Bogor dan Tangerang), yaitu : -----------------------------------------------  

 Tahun 2012 sebanyak 0,51 % ------------------------------------------  

 Tahun 2013 sebanyak 0,52 % ------------------------------------------  

 Tahun 2014 sebanyak 0,56 % ------------------------------------------  

 Tahun 2015 sebanyak 0,15% -------------------------------------------  

Pelanggan-pelangganya dari kawan-kawan lama, dimana mereka 
kurang pasokan mereka datang ke kandang lalu diberikan pasokan. -   

- Bahwa realisasi penjualan ke Wilayah Jabodetabek yaitu; -------------  

 Tahun 2012 sebanyak 2.745 ekor dari angka impor 10,7% -------  

 Tahun 2013 sebanyak 2.831 ekor dari angka impor 11,8% -------  

 Tahun 2014 sebanyak 3.034 ekor --------------------------------------  

 Tahun 2015 sebanyak 1.817 ekor dari angka impor 17% ----------  

Sisa dari sapi impor yang ada di pasarkan ke Wilayah Bandung, dan 
sekitarnya ke RPH, tidak pernah menjual kepada feedloter lain, dan 
terlapor bertanggung jawab pada saat pemotongan sapi selanjutnya 

bukan tanggung jawab terlapor lagi.  --------------------------------------  
- Bahwa pada tahun 2007 – 2009 impor dibebaskan oleh Pemerintah, 

tanggal 20 Januari 2010 Pemerintah mengeluarkan surat bahwa 
untuk sapi bakalan impor menggunakan quota dari Pemerintah. ----  

- Bahwa terlapor mendukung swasembada sapi oleh Pemerintah, 

tetapi jangan cuma implementasi harusnya populasi dipelihara 
sementara komsumsinya tidak dapat ditahan sehingga harus impor 

sapi.  -----------------------------------------------------------------------------  
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- Bahwa karena kebijakan Pemerintah yang salah menghitung 

sehingga menjadi permasalahan  -------------------------------------------  
- Bahwa kenaikan harga di Triwulan III tahun 2015 akibat sapi tidak 

ada, sehingga harga menjadi mahal. ---------------------------------------  
- Bahwa dengan adanya pembatasan quota dari Pemerintah maka 

harga naik dan terlapor harus menghitung ; ------------------------------  

 Harga beli di Australi harga naik pembelian dengan 
menggunakan dollar Usa sebesar Rp. 43.815/Kg. ------------------  

 Biaya masuk sebesar 5% ------------------------------------------------  

 PPN dan PPH  --------------------------------------------------------------  

 Biaya penyusutan dari pelabuhan sampai ke kandang terlapor  -  

Sehingga untuk menentukan harga jual  dihitung dari akhir 
penggemukan sapi yaitu ;  ---------------------------------------------------  

 Biaya total harga pembelian sapi dari pembelian sampai 

kandang sebesar Rp. 50.000,/kg sedangkan harga yang 
ditawarkan dalam penjualan  sebesar Rp. 40.000/kg, karena 

landing cost lebih tinggi dari penjualan. ------------------------------  
- Bahwa harga penjualan ditentukan  oleh kesepakatan kedua belah 

pihak antara penjual dengan pembeli. -------------------------------------  
- Bahwa terlapor aktif di organisasi Appindo, dan tidak ada 

kesepakatan harga yang dibicarakan ketika rapat di Appindo, dan 

juga tidak pernah ada kesepakatan harga antara Appindo dengan 
Pemerintah,   -------------------------------------------------------------------  

- Bahwa Appindo tidak pernah bertemu dengan pedagang sapi. --------  

- Bahwa pada tahun 2015 para terlapor di undang oleh Kementan, 
dan dalam acara tersebut tidak pernah membicarakan harga, yang 

ada hanya acara makan siang dan silaturahmi. --------------------------  
- Bahwa harga penjualan sapi impor Bulan Juli – Agustus 2013 harga 

sebesar Rp. 35.500/kg rata Rp. 34.000/kg sampai pada RPH, dan 

untuk penjualan harga daging di pasar terlapor tidak 
mengetahuinya.  ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa harga sapi impor pada Bulan Agustus 2015 di Daerah 
Bandung sama dengan Jakarta sebesar Rp. 40.000/kg.  ---------------  

- Bahwa pedagang daging pada Bulan Agustus 2015 baik di Jakarta 

maupun di Bandung melakukan mogok, tetapi ketika mogok 
terlapor masih mengirim pasokan sapi kepada RPH yang tidak 
melakukan mogok. ------------------------------------------------------------  

- Bahwa yang menjadi pertimbangan terlapor untuk mengajukan SPI 
yaitu ;  ---------------------------------------------------------------------------  

 Optimilasi Kandang dan Produksi  -------------------------------------  

 Permodalan  ----------------------------------------------------------------  

 Tenaga kerja ---------------------------------------------------------------  

 Pasar/sisi penjualan.  ----------------------------------------------------  
Sejak tahun 2013 pengajuan SPI diajukan setiap triwulan.  --------------     

- Bahwa pendistribusian sapi ke wilayah Jabodetabek pada tahun 
2013 yaitu ;  --------------------------------------------------------------------  

 Januari 30 ekor -----------------------------------------------------------  

 Pebruari  kosong ----------------------------------------------------------  

 Maret 133 ekor ------------------------------------------------------------  

 April 108 ekor --------------------------------------------------------------  

 Mei 606 ekor  --------------------------------------------------------------  

 Juni  333 ekor  ------------------------------------------------------------  

 Juli  311 ekor  -------------------------------------------------------------  



 

 
-350 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

 Agustus 711 ekor ---------------------------------------------------------  

- Bahwa untuk supplyer ekspor sapi impor dari Australi ke 
perusahaan adalah Wellajt, dan  Halllim.  ---------------------------------  

- Bahwa kenaikan harga di pasaran pada Bulan Agustus 2015 adalah 
diluar jangkauan terlapor   ---------------------------------------------------  

- Bahwa tidak pernah ada perjanjian mengenai harga dengan terlapor 
lain. ------------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa ketika ada rapat di Assosiasi tidak pernah membicarakan 

harga jual sapi di pasaran, harga sapi di pasaran adalah Tabu. ------  
- Bahwa ketika terjadi kekurangan pasokan sapai impor, maka sapi 

lokal sebagai pengganti (substitusi).  ---------------------------------------  
- Bahwa pada Bulan Agustus 2015 ketika quota diturunkan oleh 

Pemerintah yang jumlah quata hanya 50.000 ekor di Triwulan II 

terlapor menerima sapi sebayak 1097 ekor, semua caustemer 
terlayani, dan ketika jumlahnya bertambah dan barang ada semua 
caustemer terlanyani juga, sehingga penjualan mulai dari tahun 

2012 – 2015 tidak ada masalah dan hambatan,  harganya diterima 
oleh pasar Jabodetabek.  -----------------------------------------------------  

- Bahwa ketika tidak ada keseimbangan supply and demend maka 
harga menjadi naik.  ----------------------------------------------------------  

- Bahwa penjualan pada tahun 2015 sebanyak 17% di jual ke 

Jabodetabek kepada pelanggan RPH Karawaci sebanyak 328 ekor 
pertahun dan H. Abud sebanyak 1.000 ekor pertahun yang paling 
terbesar, selain itu juga ke RPH Cakung H. Warsito. --------------------  

- Bahwa penentuan kebijakan mengenai berat badan sapi impor dari 
Australi  yang boleh diterima seberat 350 Kg.  ---------------------------  

- Bahwa ketika terjadi pemogokan pada Bulan Agustus 2015, maka 
terlapor dalam menjual harga daging pada tahun 2015 seharga yaitu 
;  ----------------------------------------------------------------------------------  

 Pebruari seharga Rp. 37.500/kg  ---------------------------------------  

 Maretseharga Rp. 38.500/Kg  -------------------------------------------  

 April seharga Rp. 36.500/kg  -------------------------------------------  

 Mei seharga Rp. 36.500/kg ----------------------------------------------  

 Juni seharga Rp. 37.500/kg --------------------------------------------  

 Juli seharga Rp. 38.000/kg  --------------------------------------------  

 Agustus seharga Rp. 40.000/kg   --------------------------------------   
- Harga pokok beli sapi sampai tempat tahun 2015 pada bulan Maret 

Rp. 40.000,/kg  - Rp.43.543/kg , sehingga stok Bulan tersebut di 
jual pada bulan Juni, Juli, Agustus 2015.  -------------------------------  

- Bahwa penjualan hasil produk penggemukan sapi di jual ke pasar . 

ANDIbecak sebesar + 90%, Pabrik Baso, koleka, dan industi sebesar 
10%      --------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa Terlapor XXIX mulai beroprasi lagi pada tahun 2014 dengan 
bisnis sapi impor sebanyak 13.000 ekor setahun, tahun 2015 hanya 
menerima sebanyak 5475 ekor sampai dengan Triwulan III. -----------   

- Bahwa keterangan yang dijelaskan Terlapor I sama dengan 
keterangan Terlapor XXIX. ---------------------------------------------------  

 

TERLAPOR V (PT.ANDINI AGRO LOKA)  -----------------------------------------  

JOKO IRYANTONO (Direktur) -----------------------------------------------------  
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- Bahwa perusahaan didirikan pada tanggal 10 Desember 2009, 

berlokasi di Daerah Lampung Tengah seluas 40 Ha, dengan 
kapasitas kandang sebanyak 3000 ekor.  ---------------------------------  

- Bahwa komposisi peternak terpadu dengan pakan yang ditanam 
sendiri dengan menanam pohonan hijau untuk makanan ternak.  ---  

- Bahwa pada Bulan Maret 2013 baru mulai perdana impor sapi 

dengan mendapatkan izin impor sebanyak 500 ekor. -------------------   
- Bahwa tahun 2014 mendapatkan jatah quota sebanyak 7.254 ekor 

dengan realisasinya hanya sebanyak 5.969 ekor  ------------------------  

- Bahwa tahun 2015 mendapatkan izin impor sebanyak 8.155 ekor 
realisasinya 100%.  ------------------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2013 ekspotir yaitu Seal, dan tahun 2015 beralih ke 
eksportir Wellajt. ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa untuk pasarnya menjual kepada 10 RPH untuk wilayah 

Jabodetabek  yaitu 1 di Cipinang, 1 di Tangerang, duiluar 
Jabedetabek yaitu ;  Bandar Lampung, Pagar Alam, Rugu Lingau, 

dan Pangkal Pinang.  ----------------------------------------------------------  
- Bahwa awal beridirnya yaitu kearah menggunakan sapi lokal yang 

diambil dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan tahun 2013 

dihentikan karena hitungan harga pembelian sudah tidak masuk 
lagi karena harga tidak kompetitif. -----------------------------------------  

- Bahwa kedatangan sapi impor dari Welljt Australi  menggunakan 4 

unit kapal dengan kapasitas sapi 20.000 ekor masuk ke Indonesia 
melalui Pelabuhan Panjang Bandar Lampung,  --------------------------  

- Bahwa kedatangan sapi impor realisasi izin impor tahun 2015 yaitu;  

 Januari, Pebruari kosong ------------------------------------------------  

 Awal Maret sebanyak 1.000 ekor  --------------------------------------  

 Akhir Maret sebanyak 990 Ekor  ---------------------------------------  

 April sebanyak 1.000 ekor -----------------------------------------------   

 Mei sebanyak 650 ekor  --------------------------------------------------  

 Juni sebanyak 600 ekor -------------------------------------------------  

 Juli  kosong  ---------------------------------------------------------------  

 Agustus 548 ekor  ---------------------------------------------------------  

 September kosong  --------------------------------------------------------  

 Oktober 1.100 ekor -------------------------------------------------------  

 Desember 1.457 ekor  ----------------------------------------------------  

- Bahwa setelah lebaran sudah kekurangan stok sapi di kandang, 
sehingga sedikit menjual sapi ke Jabdetabek karena sudah tidak 

dapat pasokan.  ----------------------------------------------------------------  
- Bahwa pada Bulan Agustus 2015 terlapor mengetahui ada mogok 

dari media, dan pada saat itu terlapor tidak memasok sapi untuk 

wilayah Jabodetabek, tetapi tetap memasok sapi untuk wilayah 
Sumatra karena tidak ada permintaan dan pasokan saat itu kurang.   

- Bahwa sebelum adanya pemogokan terlapor telah memberitahukan 
kepada kedua RPH di Jakarta, karena stok berkurang dan telah 
habis pada saat lebaran.  -----------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor masuk dalam Assosiasi sebagai anggota dewan 
assosiasi, dan sering hadir ketika ada rapat assosiasi, pada 

dasarnya dalam rapat assosiasi tidak pernah membahas mengenai 
harga, yang dibahas dalam assosiasi yaitu mensosialisasikan 
Peraturan Menteri Pertanian, dan perdagangan dan maslah 

pelatihan di Australia, sedangkan untuk bisnis tidak pernah 
dibicarakan dalam rapat Assosiasi.  ----------------------------------------  
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- Bahwa setelah ada pemogokan ada undangan rapat di Kementerian 

Pertanian, yang ikut adalah staff, dan hasilnya cuma ramah tamah 
dan dan makan siang.  -------------------------------------------------------  

- Bahwa setelah adanya mogok tidak pernah ada lagi rapat di 
Assosiasi.  -----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa sistem pembelian sapi pada eksportir sapi impor di Asutrali 

yaitu setelah SPI diterima dari Kemendag, SPI tersebut di E-mail dan 
di terima oleh eksportir pembayaran 35% melalui transfer setelah 
sapi sudah di kapal dilakukan pembayaran 35%, sesuai dengan 

invoice yang diterima, sisanya pembayaran dibayar setelah sapi 
diterima, dan sapi dimasukan dalam karantina selama 30 hari. ------  

- Bahwa pada bukan Agustus 2015 karena stok sapi kurang, maka 
terlapor mengeluarkan pasokan sesuai dengan stok yang ada 
kepada RPH, terlapor tidak pernah membeli sapi impor kepada 

terlapor lain.  -------------------------------------------------------------------  
- Bahwa penjualan sapi impor tahun 2015 yaitu;  -------------------------  

 Januari minggu I sebanyak 41 ekor, minggu II sebanyak 42 ekor, 
minggu III sebanyak 105 ekor, dan minggu IV sebanyak 202 

ekor.  ------------------------------------------------------------------------  

 Pebruari minggu I sebanyak 137 ekor, minggu II sebanyak 268 

ekor, minggu III sebanyak 145 ekor, dan minggu IV sebanyak 12 
ekor.  ------------------------------------------------------------------------  

 Maret minggu I sebanyak 24 ekor, minggu II sebanyak 3 ekor, 

minggu III sebanyak 12 ekor, dan minggu IV sebanyak 54ekor ---   

 April minggu I sebanyak 14 ekor, minggu II sebanyak 63 ekor, 

minggu III sebanyak 106 ekor, dan minggu IV sebanyak 110 ekor 

 Mei minggu I sebanyak 111 ekor, minggu II sebanyak 172 ekor, 

minggu III sebanyak 149 ekor, dan minggu IV sebanyak 204ekor 
 Juni minggu I sebanyak 155 ekor, minggu II sebanyak 410 ekor, 

minggu III sebanyak 304 ekor, dan minggu IV sebanyak 418 ekor     

- Bahwa penjualan sapi impor tahun 2013 yaitu ; -------------------------  

 Januari – Pebruari kosong/tidak ada penjualan ---------------------  

 Awal Maret sebanyak 500 ekor  ----------------------------------------  

 Akhir Maret sebanyak 750 ekor ----------------------------------------  

 April tidak ada penjualan/kosong --------------------------------------  

 Awal Mei 1.250 ekor  -----------------------------------------------------  

 Akhir Mei 1.000 ekor -----------------------------------------------------  

 Juni – Juli tidak ada penjualan/kosong  ------------------------------  

 Agustu 1.250 ekor --------------------------------------------------------  

 September – Oktober tidak ada penjualan/kosong  -----------------  
- Bahwa tahun 2013 Kementeriaan Perdagangan mengundang 

terlapor untuk memberikan masukan kepada Pemerintah, bahwa 
sapi di lapangan kosong., sehingga kemendag memberikan 
tambahan atas kekurangan tersebut. --------------------------------------  

- Bahwa dasar dari Kemendag memberikan kekurangan sapi siap 
potong tersebut Kemendag turun langsung ke lapangan mengawasi 

keberadaan sapi----------------------------------------------------------------  
- Bahwa pemberian izin pada awal tahun 2013 dikeluarkan oleh 

Kementan, pertengahan tahun 2013 izin impor dikeluarkan oleh 

Kemendag, pada saat pemberiaan izin impor dari kementan terlapor 
diberikan sedikit dengan tujuan untuk swasembada, tetapi melihat 
realisasi di lapangan persediaan sapi siap potong tidak cukup maka 
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diberikan tambahan sapi siap potong dengan tujuan untuk 

menstabilkan harga. ----------------------------------------------------------            
- Bahwa penambahan izin impor tahun 2013 berikan, tetapi 

pembelian sapi tergantung stok/pasokan dari Australi. ----------------  
- Bahwa pengajuan izin impor dilakukan pertiga bulan. -----------------   
- Bahwa sapi bakalan yang dierima biasanya beratnya 35 kog, tetapi 

ada juga yang beratnya 290 kg, sehingga butuh waktu untuk 
menggemukan sapi tersebut dengan memakan waktu 120 – 140 
hari. ------------------------------------------------------------------------------   

- Bahwa 1000 ekor sapi yang diterima pada akhir April 2015 di jual 
pada Bulan Juli karena permintaan besar di Hari Raya Idul Fitri, 

dengan terpaksa persediaan sapi yang belum cukup umur sudah di 
jual,  sehingga tidak ada penjualan sapi pada Bulan Agustus 2015. -   

- Bahwa harga jual sapi tahun 2015 ada kenaikan yaitu; ----------------  

 Mei Rp. 36.000/kg --------------------------------------------------------  

 Juni Rp. 36.000/kg -------------------------------------------------------  

 Juli Rp. 37.500/kg --------------------------------------------------------  

 Agustus Rp. 39.000/kg.--------------------------------------------------  
Pertimbangan terlapor menaikan harga adalah;  -------------------------  

 Harga perolehan/harga beli di Australi sudah naik -----------------   

 Dollar naik/pembelian dengan dollar ----------------------------------  

 PPH Impor 2,5% -----------------------------------------------------------  

 Bea masuk 5% -------------------------------------------------------------  

 Biaya Dokumen cleaner di pelabuhan  --------------------------------  

 Biaya Karantina  ----------------------------------------------------------  

 Biaya transportasi  --------------------------------------------------------  

 Biaya penyusutan sapi  --------------------------------------------------  

 Biaya tenaga kerja dan lain-lain.  --------------------------------------  
- Bahwa ketika ada kenaikan harga terlapor tidak pernah 

menanyakan kepada pedagang, mengenai berapa pedagang menjual 
harga daging perkilo dipasar. ------------------------------------------------   

- Bahwa ketika ada kenaikan harga terlapor tidak pernah melihat 
harga pesaing, melain yang dilihat oleh terlapor adalah menjaga 
kedekatan dengan pedagang/pelanggan-pelanggan. --------------------  

- Bahwa ketika harga ada kenaikan terlapor tidak memelihara sapi 
lokal karena harga sapi lokal lebih tinggi dari sapi impor, selain itu 
pasokannya sulit, pertumbuhannya kurang bagus, dan jaraknya 

jauh akan menentukan  susut dan stress.  -------------------------------  
- Bahwa resiko/hambatan yang terjadi ketika pembeli dari 

Jabodetabek membeli sapi ke terlapor,  karena harus melewati 
penyebrangan kapal sehingga sapi akan mengalami penyusutan dan 
kematian. -----------------------------------------------------------------------         

- Bahwa tahun 2015 terlapor menjual sapi pertahun sebanyak 8.055 
ekor, menjual ke Jabodetabek sebanyak 67 ekor (kurang dari 10%)  

sisa dijual ke Sumatra. -------------------------------------------------------   
- Bahwa alasan terlapor tidak memelihara sapi lokal yaitu ; -------------   

 Pengambilannya jauh/hambatan jarak sehingga mengalami 

penyusutan dan kematian -----------------------------------------------  

 Harga lebih mahal  --------------------------------------------------------  

 Tingkat stress lebih tinggi sehingga kenaikan berat badan lebih 

lambat naik.----------------------------------------------------------------   

 Pasokannya sulit ----------------------------------------------------------  
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- Bahwa tahun 2014 setelah leberan (Hari Raya Idul Fitri) menteri 

Perdagangan mengundang Appindo dan pedang menanyakan 
kenaikan harga, alasan pedagang menaikan harga pada saat itu 

karena lemak tidak laku, jeroan murah, kaki dan kepala murah, 
harus membayar THR karyawan dan membutuhkan ekstra kerja 
sehingga menjadi komplek harga naik. ------------------------------------   

- Bahwa terlapor kesulitan untuk mendapatkan pasokan sapi lokal 
dari Jawa Timut disebabkan banyak sapi lokal betina yang produktif 
dipotong, tetapi yang dilaporkan yang di ptotong adalah sapi jantan, 

sehingga lebih mudah mendapatkan pasokan sapi impor dan 
memeliharanya dibandingkan sapi lokal. ----------------------------------  

- Bahwa regulasi kebijakan Pemerintah yang tidak pasti membuat 
ketidak jelasan atas industri persapian. -----------------------------------   

- Bahwa karena tidak ada kepastian quota yang menyebakan tidak 

ada kepastian dari Australi, sehingga tidak menyiapkan kapal dan 
dampaknya menyebakan harga menjadi naik. ----------------------------   

- Bahwa ketika beralih ke eksportir lain dari Australi, maka terlapor  
harus di Audit lagi oleh eksportir tersebut.  -------------------------------  

 

TERLAPOR XXII (PT. KARIYANA GITA UTAMA) --------------------------------  

SURATNO (Direktur Oprasional).  ------------------------------------------------  

- Bahwa perusahaan didirikan sejak tanggal 08 Juli 1996,  
perusahaan merupakan anak perusahaan dari PT. Berdikari Karya 

Utama, dengan sahamnya Yayasan Bina Sejahtera (Bulog) sebesar 
70%, Direktur 7%, Komisaris 13 %, perorangan 10%.  ------------------  

- Bahwa usahanya bergerak di penggemukan sapi lokal dan impor.  --  

- Bahwa terlapor membeli sapi lokal bakalan dari Petani di Daerah 
NTT, dan Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumba, Bali.  ---------------------  

- Bahwa kafasitas kandangnya dapat menampung 75.000 ekor, letak 
kandang di Daerah Curug Sukabumi. -------------------------------------  

- Bahwa usaha sapi impor bakalan dari Australi di mulai tahun 2014, 

dengan mengajukan izin impor sebanyak 19.600 ekor, persetujuan 
izin impor diperoleh sebanyak 16.720 ekor, realisainya 14.345 ekor.   

- Bahwa tahun 2015 pengajuan izin impor sebanyak 19.000 ekor, 

persetujuan impor 15.331 ekor, realisasi impor 15.220 ekor, dengan 
perincian :  ----------------------------------------------------------------------  

 Quota I sebanyak 3.031 ekor (Januari, Pebruari kosong, Maret 
sebanyak 3.031 ekor, April kosong) ------------------------------------  

 Qouta II sebanyak 5.789 ekor (Mei sebanyak 3.989 ekor, Juni 
sebanyak 348 ekor, Juli sebanyak 1.452 ekor) ----------------------   

 Quota III sebanyak 914 ekor (Agustus sebanyak 914 ekor, 
September-Oktober kosong) ---------------------------------------------   

 Quota IV sebanyak 5.556 ekor (Nopember sebanyak 2.763 ekor, 
Desember sebanyak 2.793 ekor) ----------------------------------------  

 Sisanya dibeli dari feedloter lain yaitu PT. Fourtuna Lampung 
karena kehabisan sapi siap potong. -----------------------------------      

- Bahwa pendistribusianya tahun 2015 untuk wilayah Jabodetabek 
sebesar 41% untuk wilayah Depok, Bogor dan Jakarta, sisanya 

untuk wilayah Jawa Barat (Sukabumi, dan Cianjur). -------------------  
- Bahwa tahun 2014 mendapatkan sapi impor sendiri dan membeli 

dari feedloter lain, dengan jumlah yaitu ; ----------------------------------  

 Januari kosong ------------------------------------------------------------  
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 Awal Pebruari sebanyak 1.440 ekor------------------------------------  

 Akhir Pebruari sebanyak 3.415 ekor -----------------------------------  

 April – Mei kosong  --------------------------------------------------------  

 Juni sebanyak 3.494 ekor  ----------------------------------------------   

 Juli kosong -----------------------------------------------------------------  

 Agustus sebanyak 44 ekor beli dari feedloter lain -------------------  

 September sebanyak 2.349 ekor ----------------------------------------  

 Oktober sebanyak 2014 ekor --------------------------------------------  

 Nopember sebanyak 483 ekor -------------------------------------------  

 Desember sebanyak 400 ekor dari feedloter lain.  -------------------  

- Bahwa karena kekurangan stok dan banyak permintaan dari 
pelanggan, terlapor membeli sapi  siap potong dari terlapor lain, 

dengan cara  sapi tersebut dibawa ke kandang sendiri, karena 
pelanggan/pedangan tidak mau mengambil dari kandang terlapor  
lain, sehingga yang menyaksikan ketika sapi dtiimbang adalah 

terlapor harus memperhatikan penyusutan berat badan disebabkan 
sapi yang dibeli dari Lampung, penyusutan biasanya sebesar 7% - 

10%.   ----------------------------------------------------------------------------       
- Bahwa tahun 2015 penjualan sapi impor dan lokal sebanyak ; -------  

Sapi Impor Sapi Lokal 

Januari sebanyak 1578 ekor 
Pebuari sebanyak 1755 ekor 

Maret sebanyak 747 ekor 

April sebanyak 1221 ekor 

Mei sebanyak 1693 ekor  

Juni sebanyak 1922 ekor 
Juli sebanyak 3607 ekor 

Agustus sebanyak 347 ekor 

September sebanyak 734 ekor 

Oktober sebanyak 897 ekor  

Nopember sebanyak 987 ekor 

Desember sebanyak 912 ekor   
 

Januari sebanyak 53 ekor 
Pebuari sebanyak 30 ekor 

Maret sebanyak 3 ekor 

April sebanyak 2 ekor 

Mei sebanyak 8 ekor  

Juni sebanyak 37  ekor 
Juli sebanyak 247 ekor 

Agustus sebanyak 49 ekor 

September sebanyak 881 ekor 

Oktober sebanyak 80 ekor  

Nopember sebanyak 84 ekor 

Desember sebanyak 142 ekor   
 

 

- Bahwa pada Bulan Agustus 2015 stok sapi dikandang sudah habis, 

karena pada saat Hari Raya Idul Fitri/lebaran banyak permintaan 
sehingga sapi yang belum siap di jual terpaksa harus dijual dengan 
tujuan untuk menjaga pelanggan agar tidak lari pada terlapor lain. -  

- Bahwa penggemukan sapi umumnya dilakukan selama 90 – 120 
hari, kalau lewat waktu tersebut maka sapi banyak mengandung 
lemak dan kwalitas sapi turun, dan optimalnya juga kurang baik 

maka harga jualnya akan menjadi turun ----------------------------------  
- Bahwa harga jual sapi tahun 2015 mengalami kenaikan pada Bulan 

Juli Rp.42.860/kg Bulan Agustus Rp. 42.748/kg, ketika harga naik 
terlapor masih tetap menjual sapi kepada pelanggan, dan sebelum 
tanggal 09 Agustus terlapor masih menjual sapi untuk wilayah 

Jabodetabek, dan saat mogok terlapor tidak menjual ke 
Jabodetabek, terlapor cuma hanya melayani jual wilayah Cianjur 

dan Sukabumi, mengingat stok sapi di kandang sedikit. ---------------     
- Bahwa yang membedakan harga jual sapi adalah kwalitas sapi 

tersebut, tergantung jenisnya.  ----------------------------------------------  

- Bahwa terlapor masuk dalam Assosiasi APPINDO, pada saat mogok 
Bulan Agustus 2015 tidak pernah ada pembicaraan mengenai harga 
dalam Assosiasi Appindo, dan tidak ikut dalam undangan 

kementerian.   ------------------------------------------------------------------  
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- Bahwa September 2015 terlapor masih memelihara sendiri sapi lokal 

yang diambil dari daerah, selama + 3 bulan untuk memperbaiki 
kwalitasnya, dengan alasan bahwa untuk memenuhi populasi, dan 

kebutuhan sapi lokal, permintaan sapi lokal banyak di hari qurban 
(Idul Adha), ---------------------------------------------------------------------   

- Bahwa tahun 2015 distribusi sapi impor ke wilayah Jabodetabek 

sebanyak 563 ekor per bulan, rata 19 ekor sehari dalam setahun. ---  
- Bahwa pendistribusikan sapi impor dilakukan ke 7 RPH untuk 

wilayah Jabodetabek yaitu; Pulo Gadung, Legenda Bekasi, Eldes 

Kampus ITB, Santiko Tambun, Samba Sukatani, Kranggan Bekasi,  
dan  19 RPH luar Jabodetabek. ---------------------------------------------  

- Bahwa ketika harga naik, harga sapi sama antara terlapor satu 
dengan terlapor lain karena masing-masing terlapor mempunyai 
perhitungan, menjaga stok sendiri-sendiri, sumber sapinya sama 

dari Australi sehingga dapat menentukannya sama, tidak ada 
kesepakatan antara para terlapor mengenai harga, karena harga 

merupakan rasia sehingga tidak mau terjebak oleh terlapor lain 
ketika membicarakan harga, beroprasinya harga di pasar ditentukan 
oleh supply and demend. -----------------------------------------------------  

- Bahwa tidak ada informasi harga di pasar dari pihak lain, untuk 
menentukan harga berdasarkan naluri jual beli, karena harga 
ditentukan berdasarkan kesepakatan antara terlapor dengan 

pembeli.  -------------------------------------------------------------------------  
- Bahwa dengan kebijakan Pemerintah yang tidak pasti, terlapor 

harus menghitung sendiri secara naluri untuk menjaga 
mempertahankan perusahaan. ----------------------------------------------   

- Bahwa terlapor untuk menetukan harga yaitu harus menghitung 

harga pokok pembelian sapi impor dan situasi dan kebutuhan 
terlapor  -------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa ekspotir dari Australi yaitu Shell.  ---------------------------------  
- Bahwa untuk pakan sapi, terlapor mengelola pakan sendiri dengan 

bahan baku lokal, untuk biaya penggemukan biaya pakan memakan 

biaya sebesar Rp. 15.000/hari.   --------------------------------------------  
- Bahwa sapi impor yang dibeli dengan berat 350  dibeli dengan harga 

Rp. 12.000.000, - digemukan selama 120 dengan berat menjadi 450-

500 kg dijual dengan harga 15 juta tergantung harga jual itu juga. --   
 

TERLAPOR XXX (CV. MITRA AGUNG SANGKURIANG) -----------------------  

KUSNADI TATANG, SH (Direktur)  -----------------------------------------------  

- Bahwa perusahaan berdiri sejak tahun 2009, pemegang saham 
Tatang, dan Suryana 80%, tetapi suryana pasif tidak ikut dalam 

oprasional perusahaan di Direksi, kewenangan untuk memutuskan 
pembelian, penjualan adalah Tatang, dan baru disampikan kepada 

Suryana.  ------------------------------------------------------------------------            
- Bahwa tahun 2009 – 2013 usahanya bergerak dibidang perternakan 

sapi lokal, dan karena harga sapi lokal mahal maka  mulai tahun 

2014 menggemukan sapi impor. --------------------------------------------  
- Bahwa tahun 2009 mempunyai lahan peternakan seluas 10 ha 

sekarang berkembang menjadi 20 ha, dengan kapasitas kandang 
tahun 2009 menampung sebanyak 2.000 ekor, dan diatas tahun 
2009 sampai tahun 2015 kapasitas kandang menampung 6.000 

ekor. ------------------------------------------------------------------------------  
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- Bahwa tahun 204 izin impor yang diperoleh sebanyak 12.431 ekor, 

realisasinya sebanyak 11.927 ekor, dengan perincian ; -----------------  
Quota Sapi Bakalan Sapi Siap Potong 

I 2.148 ekor 

Januari 877 ekor 

Pebruari 745 ekor 

Maret 526 ekor 

283 ekor 

Pebruari 77 ekor 

Maret 206 ekor  

II 3.200 ekor 

April 1250 ekor 

Mei kosong 

Awal Juni 1038 ekor  

Pertengahan Juni 277 ekor  

Akhir Juni 635 ekor  

500 ekor 

III 3.200 ekor 

Awal Agustus 1284 ekor 

Ahir Agustus 760 ekor  

September 1156 ekor 

Kosong 

IV 3.000 ekor 

Oktober 800 ekor 

Nopember 799 ekor 

Desember 1398 ekor 

100 ekor 

Desember 100 ekor  

 

- Bahwa tahun 2015 impor sapi bakalan yang diterima ;-----------------  

Quota 1 Januari Kosong 

Pebruari 800 ekor 

Maret 1102 ekor  

Quota 2 April 1.300 ekor 

Mei 1.500 ekor 

Juni 252 ekor  

Juni 250 ekor datang tanggal 1 Juli 2015 

Quota 3 Juli 1.581 ekor  

Agustus 658 ekor 

September kosong  

Quota 4 Oktober 1796 ekor datang 15 Oktober 2015 

Oktober 1.354 ekor datang 30 Oktober 2015  

Nopember kosong  

Desember kosong 

- Bahwa terlapor tidak memliki RPH sendiri, RPH yang dipergunakan 
yaitu RPH Imcopabri/koprasi,RPH Giamandiri Depok.  -----------------  

- Bahwa pemasarannya dilakukan di Daerah Cianjur dan sekitarnya, 
RPH milik Pemerintah daerah. ----------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2014  pemasaran untuk Jabodetabek di Daerah 

Pamulang dan Bekasi sebanyak 218 ekor setahun, tahun 2015 
pemasarannya hanya 1,17%. Sebanyak 136 ekor setahun. ------------  
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- Bahwa tahun 2015 untuk Jabodetabek pelanggan bernama peros 

menggunakan RPH Giamandiri, dan tahun 2014 pembelinya 
bernama H. Muhidin menggunakan RPH Imkopabri. --------------------  

- Bahwa distribusi untuk wilayah Jabodetabek pertahun tidak 
menentu, pembeli yang datang sendiri ke terlpaor, karena pasokan 
sapi untuk wilayah Cianjur juga tidak mencukupi. ----------------------  

- Bahwa harga jual ditempat sama tahun 2014 tidak mengeluarkan 
biaya ongkos kirim, karena pembeli yang datang sendiri dengan 
menggunakan truknya dari Cianjur setelah menjual kulit.  ------------  

- Bahwa Bulan Agustus tahun 2015 tidak menjual ke wilayah 
Jabodetabek.  -------------------------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2014 penjualan sapi impor ke Jabodetabek ke RPH 
Imcopabri sebanyak;  ---------------------------------------------------------  

 September sebanyak 72 ekor--------------------------------------------  

 Oktober sebanyak 14 ekor -----------------------------------------------  

 Nopember sebanyak 84 ekor --------------------------------------------  

 Desember sebanyak 12 ekor --------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2015 penjualan rata-rata perbulan sapi lokal dan 
impor sebanyak ; ---------------------------------------------------------------   

 Januari sebanyak 3.724 ekor -------------------------------------------  

 Pebruari sebanyak 37.710 ekor  ----------------------------------------  

 Maret sebanyak 38.530 ekor --------------------------------------------  

 April sebanyak 37.947 ekor ---------------------------------------------  

 Mei sebanyak 37.924 ekor -----------------------------------------------  

 Juni sebanyak 37.979 ekor----------------------------------------------  

 Juli sebanyak 38.746 ekor ----------------------------------------------  

 Agustus sebanyak 40.749 ekor  ----------------------------------------  

 September sebanyak 3.946 ekor ----------------------------------------  

 Oktober sebanyak 39.838 ekor -----------------------------------------  

 Nopember sebanyak 40.508 ekor  --------------------------------------  

 Desember sebanyak 41.072 ekor ---------------------------------------  
Harga sapi lokal lebih tinggi dari harga sapi impor.  ----------------  

- Bahwa Harga penjualan sapi impor pada Bulan Agustus 2015 
sebesar Rp. 41.500/kg, harga sapi lokal pada saat itu Rp. 45.000/kg 
– Rp. 46.000/kg, selisih harga sapi lokal dengan sapi impor 

biasanya Rp.1.000/kg – Rp. 2.000/kg tetapi pada saat itu selisih Rp. 
5.000/kg ------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa dari tahun 2009 – 2013 harga sapi lokal naik terus drastis, 
karena wajar pasokan/kapasitas sapi lokal sedikit.  --------------------  

- Bahwa untuk sapi lokal bakalan digemukan kembali memerlukan 

waktu 4-5 bulan, tidak pernah membeli sapi siap potong untuk sapi 
lokal   ----------------------------------------------------------------------------   

- Bahwa mekanisme penjualan sapi yaitu terlapor menawarkan harga 
sapi kepada pembeli/pedagang sebesar Rp. 42.000/kg, lalu 
pedagang/pembeli menawar harga tersebut sebesar Rp. 41.500/kg 

dan disepakati harga tersebut (harga di Cianjur pada saat itu). -------  
- Bahwa tanggal 11 Agustus 2014 terlapor belum masuk dalam 

Assosiasi, setalah itu baru masuk assosiasi tetapi tidak aktif, dan 

tidak pernah ikut rapat assosiasi, biasanya sekertaris yang selalu 
mewakili rapat di assosiasi, bahwa seingat sekertais rapat tanggal 

11 Agustus 2015 di Asosisasi hanya absensi saja yang dilakukan 
secara rolling, hasilnya tidak tahu/lupa isi rapat tersebut, selain itu 
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juga terlapor tidak pernah tanya ke sekertaris hasil rapat tersebut, 

dan terlapor  tidak pernah ikut pertemuan di kementan,  --------------              
- Bahwa pada tahun 2015 penjualan sapi impor ke Jakarta sebanyak  

 Agustus kosong ------------------------------------------------------------  

 September sebanyak 72 ekor--------------------------------------------  

 Desember sebanyak 64 ekor --------------------------------------------  
Yaitu sapi impor berjenis firos  -----------------------------------------  

- Bahwa Bulan Agustus 2015 terlapor tidak memasok sapi impor 
untuk Jabodetabek Karena pasokan sapi untuk wilayah Cianjur 

juga tidak mencukupi. --------------------------------------------------------  
- Bahwa ideal penggemukan sapi impor 90 – 120 hari, masa 

penggemukan yang paling bagus adalah 100 hari, kalau lebih dari 

batas maksimal maka kwalitas sapi kurang baik disebabkan 
tumbuh lemak.  ----------------------------------------------------------------  

- Bahwa pakan sapi impoir adalah konsentrat 60% yang buat sendiri.   
- Bahwa berat pertumbuhan sapi impor sehari biasanya 1 kg – 1,20 

kg dikali masa penggemukan, biaya pertambahan berat badan sapi 

dalam masa penggemukan seberat 1 kg/hari memakan biaya 
sebesar Rp.36.000 – Rp. 37.000.  -------------------------------------------  

- Bahwa harga pembelian sapi bakakalan dari Ausrtrali dibeli dengan  

harga dolar dikali berat perkoli ditambah penyusutan 10-12 kg, dan 
masa pemulihan selama 1-2 minggu (kadang-kadang masih kurang).   

- Bahwa harga penjualan sapi impor terlapor dengan  PT. Sampurna 
berbeda, terlapor mengetahui dari pembeli/pelanggan yaitu H. 
Muhidin yang mengatakan bahwa harga terlapor lebih mahal dari 

CV. Mitra Agro Sampurna  ---------------------------------------------------  
- Bahwa pada Bulan Juli 2015 terlapor menjual sapi kepada 

perusahaan CV. Mitra Agro Sampurna sebanyak 460 ekor.  -----------  
- Bahwa ketika terjadi penurunan quota dari Pemerintah, terlapor  

untuk memenuhi pasaran beralih ke sapi lokal yang dibeli beli 

sendiri di pasar Magetan, dan Wonosobo. ---------------------------------   
- Bahwa kenaikan harga tahun 2015 lebih dahulu terjadi sebelum 

Pemerintah menentukan quota  ---------------------------------------------  

- Bahwa terlapor tidak ikut campur untuk menentukan harga daging 
di pasar, terlapor hanya menjual sapi sampai ke RPH/Jagal.  ---------  

- Bahwa pola penjualan yang dilakukan terlapor tergantung momen -
momen bulan sehingga dapat menikan dan menurunkan harga, 
biasa pada bulan puasa harga sapi turun, pada hari raya/lebaran 

harga sapi naik, dan terlapor baru bisa menghitung untung – 
ruginya secara global pertahun sehingga diketahui nilainya. ----------  

- Bahwa harga penjualan sapi impor pada saat lebaran lebih mahal 

dibandingkan dengan bulan-bulan lain karena pertimbangannya 
kalau bulan-bulan lain kepala, tulang dan jeroan masih bisa dijual 

sedangkan di hari raya/lebaran tidak dapat dijual. ---------------------  
- Bahwa harga setelah Idul Fitri/lebaran sampai sekarang naik 

disebabkan harga pembelian sapi impor di Australi menggunkan 

dollar yang tinggi sehingga menyebabkan harga menjadi naik.  -------    
- Bahwa penjualan sapi lokal kepada komsumen kadang-kadang 

mahal, kadang-kadang sama tergantung bulan-bulan tertentu. ------     
- Bahwa ada terlapor lain di Daerah Cianjur yang memasok sapi 

impornya ke Daerah Jabodetabek yaitu PT. WMP kedudukannya di 

Cikalong - Cianjur  yang tidak masuk dalam LDP.-----------------------  
- Bahwa tujuan terlapor masuk dalam APPINDO hanya untuk 

mendapatkan informasi di Australia tentang Wellfere. ------------------  
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- Bahwa dengan adanya penentuan quota dari Pemerintah 

mengakibatkan harga naik karena kekurangan pasokan dan harus 
mencari pasokan sapi lokal. -------------------------------------------------  

- Bahwa sapi lokal dapat mendistribusi sapi impor untuk memenuhi 
permintaan pelanggan. -------------------------------------------------------  

- Bahwa eksportinya dari Australi yaitu Wellajt, Austrak, Frontir, 

Internasional lake stok memalui agent di Jakarta.  ----------------------  
 

TERLAPOR XXXI (CV. MITRA AGRO SAMPURNA) -----------------------------  

REZA KHOERUDDIN (Direktur)  --------------------------------------------------  

- Bahwa perusahaan didirikan pada tahun 2011, dengan komposisi 
saham Reza Khoeruddin 50%, Hadi Pangestu 25%, dan Suryana 
25%.  -----------------------------------------------------------------------------     

- Bahwa lokasi kandang terletak di Kedaung Subang Jawa Barat, 
dengan kapasitas kandang tahun 2011 sebanyak 500 ekor, tahun 

2012 kapasitas kandang menjadi 1500 ekor. -----------------------------  
- Bahwa awal mulainya berbisnis sapi lokal 100% dan tahun 2013 

berubah bisnis ke sapi impor dengan mengurus izin impor.  ----------  

- Bahwa impor perdana dilakukan pada tahun 2014, tetapi tidak 
meninggalkan sapi lokal sampai sekarang yang selalu ada di 
kandang dengan jumlah sebanyak 5% - 10% dari sapi yang ada di 

kandang. ------------------------------------------------------------------------  
- Bahwa tahun 2014 pengajuan izin impor sebanyak ; -------------------  

Quota Pengajuan Realisasi 

Q1 

 

Q2 

 

 

Q3 

 

 

Q4 

 

Sapi Bakalan 1.052 ekor 

 

Sapi siap Potong 400 ekor  

Sapi Bakalan 1450 ekor 

 

Sapi Bakalan  

 

 

Sapi Bakalan 1300 ekor  

Sapi Bakalan 1.052 ekor 

 

Sapi siap potong103 ekor 

Sapi Bakalan 166 ekor 

 

Sapi Sipa Potong 660 ekor 

Sapi Bakalan 300 ekor 

 

Sapi bakalan 200 ekor dan 

Sapi bakalan 1100 ekor  

 

- Bahwa tahun 2015 memperoleh izin impor sebanyak;  -----------------  

Quota Dapat Izin Impor Tanggal Realisasi Realisasi 

Q1 

 

Q2 

 

 

 

Q3 

Q4 

 

Sebanyak 1068 ekor 

 

Sebanyak 2700 ekor 

 

 

 

Sebanyak 329 ekor 

Sebanyak 2900 ekor 

18-02-2015 

10-03-2015 

 

27-04-2015 

07-05-2015 

12-06-2015 

07-08-2015 

15-10-2014 

30-10-2016 

500 ekor 

 

700 ekor 

800 ekor 

405 ekor 

 

329 ekor 

1500 ekor 

1460 ekor 
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- Bahwa pendistribusiannya dilakukan ke Jabodetabek, tahun 2014 

sebanyak 90,64% sisanya ke wilayah Subang Jawa Barat, tahun 
2015 ke Jabodetabek 58,02% sisanya ke wilayah Subang Jawa 
Barat. ----------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa RPH untuk wilayah Jabodetabek yaitu CV. Sinar 
Mulya/Pamulang, Inkopabri/Cilangkap pelanggan H. Muhidin, 

Mandiri, Cibinong/Hj. Ina, Pulogadung/H. Warsito, 
Cikaret/Budiman, Bayar/Ujang, Peros/Tengki, Sukirman/Tengki, 
Hallalan Toyiban/Jati Asih –Bekasi. ----------------------------------------  

- Bahwa Distribusi terbesar di Jabodetabek tahun 2014 ke Pelanggan 
H. Muhidin RPH Inpobari sebanyak 1500 ekor, tahun 2014 ke RPH 
Mandiri sebanyak 1703 ekor.  -----------------------------------------------  

- Bahwa penjualan ke Jabodetabek tahun 2014 sebanyak ;  ------------  
BULAN BANYAKNYA PENJUALAN 

April  303 ekor 

Mei 401 ekor 

Juni - 

Juli 544 ekor 

Agustus  309 ekor 

September 647 ekor 

Oktober  242 ekor 

Nopember  477 ekor 

Desember  513 ekor 

- Bahwa penjualan sapi impor dan lokal ke Jabodetabek tahun 2015 

sebanyak; -----------------------------------------------------------------------  
BULAN BANYAKNYA PENJUALAN 

Januari 554 ekor 

Pebruari 461 ekor 

Maret 360 ekor 

April 1035 ekor 

Mei 327 ekor 

Juni 1661 ekor 

Juli 560 ekor 

Agustus 384 ekor 

September 461 ekor 

Oktober  844 ekor 

Nopember  1005 ekor 

Desember  69 ekor 

- Jumlah sapi impor yang di jual sebanyak 7059 ekor, sisanya sapi 
lokal  -----------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa penjualan sapi ke Jabodetabek tahun 2014, dengan harga 

perkilo ---------------------------------------------------------------------------  

BULAN HARGA/KG 

Mei Rp. 36.440 
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Juni Rp. 34.852 

Juli Rp. 35.550 

Agustus Rp. 36.248 

September Rp. 36.337 

Oktober  Rp. 36.374 

Nopember  Rp. 36.500 

Desember Rp. 36.500 

- Bahwa penjualan sapi ke Jabodetabek tahun 2015, dengan harga 

perkilo ---------------------------------------------------------------------------   
BULAN HARGA/KG 

Januari - 

Pebruari Rp. 37.941 

Maret Rp. 39.080 

April Rp. 38.870 

Mei Rp. 37.278 

Juni Rp. 35.513 

Juli Rp. 38.827 

Agustus Rp. 39.628 

September Rp. 39.379 

Oktober  Rp. 40.469 

Nopember  Rp. 41.215 

Desember  Rp. 40.780 

Penjualan sapi pada awal Bulan Agustus 2015 sampai tanggal 11 

Agustus 2015 seharga Rp. 41.000/Kg. ------------------------------------  
- Bahwa pembelian sapi tahun 2014 sapi bakalan dan sapi siap 

potong, tahun 2015 sapi bakalan, yang di beli tahun 2014 dari 

eksportir frontir dan tahun 2015 mengambil dari Austrak. ------------   
- Bahwa landing cost tahun 2015 bulan Maret sebesar Rp. 42.604/kg 

dan Bulan April sebesar Rp. 40.420/Kg, harga sudah termasuk 
harga eksportir -----------------------------------------------------------------  

- Bahwa harga Quartal 3 pada Bulan Agustus 2015 naik, sehingga 

terlapor sudah berat untuk beroprasi, dan sudah mau tutup, tetapi 
terlapor masih tetap berjualan walaupun penjualan persatu sapi 
rugi, yang menentukan perusahaan merugi tahun 2015 yaitu  

karena harga kurs, dan dollar tinggi sedangkan pembelian sapi 
impor dari eksportir menggunakan dollar. --------------------------------  

- Bahwa pada Q2 posisi pembelian sapi harganya cukup lumayan 
berat,  sapi yang di jual pada Q1 yaitu bulan Januari dan Pebruari 
adalah pasokan sapi pada Bulan Nopember sedangkan pembelian 

pada bulan tersebut harga di Australi sudah merangkak naik dan 
merupakan harga termahal, Bulan Agustus dan September 

pembelian sapi impor di Australi murah, sedangkan harga termahal 
terjadi pada Bulan Januari – Pebruari karena musim hujan. ----------   

- Bahwa seharusnyan Pemerintah sudah bisa melihat situasi harga 

sapi impor di Australi sebelum mengeluarkan kebijakan. --------------   
- Bahwa landing cost pada tanggal 30 Oktober 2015 adalah 30-40 ----  
- Bahwa yang menentukan harga daging dipasar adalah pembeli 

karena sesuai dengan permintaan, pedagang meihat harga dari 
pedagang satu dengan pedagang lain, dengan sistem pembelian 

melihat setiap mingguan ada kenaikan atau tidak. ----------------------  
- Bahwa kenaikan harga terjadi sebelum puasa harga berangsur-

angsur naik, pada saat puasa harga turun dan sebelum lebaran 

harga sudah naik lagi. --------------------------------------------------------  
- Bahwa terlapor bukan anggota Appinda, tidak pernah membayar 

iuran anggota, dan ketika rapat tanggal 11 Agustus 2015 tidak 

mengetahuinya sehingga tidak mengetahui hasil rapat tersebut, dan 
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faktanya mengetahui adanya rapat tanggal 11 Agustus 2015 di 

Appindo adalah hari ini saat persidangan tanggal 18 Pebruari 2016.   
- Bahwa terlapor mengetahui quota Cuma 50.000 ekor mendapat 

informasi dari pelanggan/pemotong, dan pada saat quota turun 
terlapor belum menaikan harga, dan sebelum harga di naikan oleh 
terlapor harga di pasar sudah naik lebih dulu. ---------------------------   

- Bahwa biasanya sapi dibeli dari Australi dengan berat badan rata-
rata 300 kg tetapi ada juga yang di bawah berat tersebut makanya 
sapi ada yang premium dan reguler, sehingga butuh waktu untuk 

penggemukan 90 – 120 hari, kalau bobot berat badan sudah berat 
maka 110 hari sapi sudah bisa dijual tergantung kebijakan terlapor.  

- Bahwa faktor-faktor terlapor menentukan harga yaitu ; ----------------  

 Landing cost (harga pembelian, pengangkutan sampai kandang)  

 Fit cost 10% - 15% --------------------------------------------------------  

 Oprasional 5 % ------------------------------------------------------------  

 Biaya masuk ---------------------------------------------------------------  

 Pemeliharaan --------------------------------------------------------------  

 Dan lain-lain. --------------------------------------------------------------  

- Bahwa sangat tidak linier kenaikan harga di pasaran cukup tinggi 
sedangkan pembeli membeli dari terlapor naik cuma Rp.3.000/kg 

yang terjadi di Bulan Agustus 2015 pedagang daging menaikan 
harga diatas Rp. 98.000/kg. Terlapor tidak ikut mementukan harga 
daging di pasar, yang menentukannya adalah pedagng. ----------------  

- Bahwa pedagang daging di pasarkan pernah mengatakan ke terlapor 
bahwa kalau cuma hanya mendapat untung Rp.400.000,- perekor 
sapi maka pedangan merugi karena banyak kebutuhan yang harus 

pedanga bayar seperti; bayar arisan dan lain-lain. ----------------------  
- Bahwa kenaikan harga akibat kebijakan Pemerintah yang tidak 

dalam mengeluarkan kebijakan quota, sehingga terlapor yang 
menjadi korban merugi. ------------------------------------------------------  

- Bahwa dalam mengeluarkan quota Pemerintah harus melihat 

kekuatan komposisi lokal, komposisi Australi dan trend harga impor 
di Australi.  ---------------------------------------------------------------------  

- Bahwa pemberian quota oleh Pemerintah pertiga bulan, Pemerintah 
dalam memberikan quota diluar kemampuan persedian sapi impor 
di Australi, sehingga harga menjadi mahal. -------------------------------  

- Bahwa Bulan Agustus 2015 terlapor masih menjual pasokan dan 
tidak menahan pasokan ------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor tidak mengatur harga, kalau mengatur harga tidak 

rugi. ------------------------------------------------------------------------------  
- Bahwa pemogokan yang terjadi adalah ketakutan dari RPH/jagal 

karena quota turun dan tidak akan  lagi. ---------------------------------   
- Bahwa ketika quota turun harga naik kepanikan terjadi bukan 

hanya di Jabodetabek saja melainkan Lampung juga mogok, 

disebabkan karena ada berita dari media.  --------------------------------  
- Bahwa ketika quota turun, terlapor mecari pasokan sapi lokal 

sebanyak + 100 ekor yang harganya setiap harik, sehingga terlapor 
tidak kuat untuk membelinya.  ---------------------------------------------  

- Bahwa pada Bulan Juli 2015, ketika terlapor kekurangan pasokan 

sapi, perusahaan mengambil pasokan sapi bakalan CV. Sangkuriang 
sebanyak 400 ekor yang harus digemukan. --------------------------------------  

 

TERLAPOR XX (PT. TANJUNG UNGGUL MANDIRI) ---------------------------  
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TERLAPOR XXVII (PT. BRAHMAN PERKASA SENTOSA) ----------------------  

GUNTORO HASAN (Direktur Utama) ---------------------------------------------  

- Bahwa terlapor XX didirkan pada tahun 2001 pemegang saham 
Guntoro, Sangko, Wiliam Hasan.  -------------------------------------------  

- Bahwa terlapor XXVII didirikan pada tahun 2012, pemegang saham 

Guntoro, Sugiantoro, Wiliam Hasan, mulai efektif beroprasi pada 
tahun 2014.---------------------------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2015 pengajuan impor terlapor XX dan terlapor XVII 

sebesar 10.000.000 ekor realisasinya  terlapor XX sebanyak 58.588 
ekor, terlapor XXVII sebesar 9.934 ekor, dengan total kedua terlapor 

mendapatkan realisasi impornya sebesar 68.522 ekor.  ----------------  
- Bahwa realisasi impor tahun 2014 sebanyak ; ---------------------------  

 

Bahwa total seluruh realisasi impor yang diterima oleh 2 terlapor 

tersebut tahun 2014 sebanyak 96.492 ekor. -----------------------------  
- Bahwa realisasi impor tahun 2013 sebanyak ; 

TRIWULAN Terlapor XX Terlapor XXVII 

I 2.896 ekor    - 

II 6.207 ekor  - 

III 5.755 ekor  - 

IV 8.939 ekor   5.000 ekor 

TOTAL 25.797 ekor 5.000 ekor 

Bahwa total seluruh realisasi impor yang diterima oleh 2 terlapor  
tersebut tahun 2013 sebanyak 30.797 ekor. -----------------------------  

- Bahwa penjualan sapi impor untuk 2 terlapor tahun 2015, dengan 

harga perkilo  -------------------------------------------------------------------  
BULAN HARGA/KG 

Januari Rp. 38.000 

Pebruari Rp. 39.000 

Maret Rp. 39.000 

April Rp. 39.000 

Mei Rp. 38.000 

Juni Rp. 38.000 

Juli Rp. 41.000 

Agustus Rp. 43.500 

September Rp. 40.000 

Oktober  Rp. 41.000 

Nopember  Rp. 41.000 

Desember  Rp. 42.000 

- Bahwa penjualan sapi impor untuk 2 terlapor tahun 2014, dengan 

harga perkilo--------------------------------------------------------------------   
BULAN HARGA/KG 

Januari Rp. 31.000 

Pebruari Rp. 38.000 

Maret Rp. 38.000 

April Rp. 37.000 

Mei Rp. 36.000 

Juni Rp. 35.000 

Juli Rp. 36.000 

Agustus Rp. 36.500 

September Rp. 36.000 

Oktober  Rp. 37.000 

TRIWULAN Terlapor XX  Terlapor XXVII  

I 12.715 ekor    877 ekor 

II 21.600 ekor  6.750 ekor 

III 14.100 ekor  4.700 ekor 

IV 30.750 ekor   5.000 ekor 

TOTAL 79.165 ekor 17.527ekor 



 

 
-365 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

Nopember  Rp. 37.000 

Desember  Rp. 38.000 

- Bahwa penjualan sapi impor untuk 2 terlapor tahun 2013, dengan 
harga perkilo--------------------------------------------------------------------   

BULAN HARGA/KG 

Januari Rp. 35.000 

Pebruari Rp. 36.000 

Maret Rp. 36.000 

April Rp. 37.000 

Mei Rp. 37.000 

Juni Rp. 37.000 

Juli Rp. 35.000 

Agustus Rp. 34.000 

September Rp. 35.000 

Oktober  Rp. 35.000 

Nopember  Rp. 34.000 

Desember  Rp. 37.000 

 

- Bahwa kedua terlapor penjualannya ke RPH yang sama, dengan 
jumlah 29 RPH, untuk wilayah Jabedetabek 15 RPH, Jawa Barat 12 

RPH, Sisanya RPH Banten, penjualan terbesar tahun 2015 untuk 
wilayah Jabodetabek sebesar 88,5%, Banten 4,7%, Jawa Barat 

6,7%, distribusi tahun 2015 untuk jagal/pelanggan H. Hendri di 
RPH Petir Tanggerang sebanyak 35% - 40%, selain itu ada juga di 
Bekasi dan Tangerang Selatan, dan pelanggan lainnya yaitu Jimmy 

di RPH Bayur milik Pemerintah di Tangerang sebanyak 10%. ---------  
- Bahwa pertimbangan kenaikan harga di Bulan Agustus 2015 

sebesar Rp. 43.500/kg yaitu;  -----------------------------------------------  

 Ada pengurangan quota di Q2 dan Q3 yang tadinya naik harus 
menurunkan supply  -----------------------------------------------------  

 Harga pembelian sapi di Australi pada Q3 sudah mahal. ----------  

 Penambahan biaya-biaya lain (Karantina, biaya masuk, PPH) ----  

 Faktor rupiah berpengaruh ---------------------------------------------  

 Kurs  ------------------------------------------------------------------------  

 Supply berkurang demand tinggi  --------------------------------------  

 Biaya overhad cost perusahaan  ----------------------------------------  

Kesemua faktor saling kait-mengkait.--------------------------------------  
- Bahwa salah satu faktor kenaikan harga yaitu kebijakan 

Pemerintah.  --------------------------------------------------------------------  

- Bahwa setelah terjadinya demo mogok, Pemerintah dalam hal ini 
Menteri Pertanian, Ketua KPPU, Bareskrim, beserta Gubernur 

Banten datang ke terlapor meminta untuk menurunkan harga dari 
Rp. 44.000/kg menjadi Rp. 38.000/kg, tetapi terlapor hanya dapat 
menurunkan harga menjadi Rp. 40.000/kg dengan alasan dan 

pertimbangan terlapor  -------------------------------------------------------  
- Bahwa rapat yang dilakukan oleh di Appdindo tanggal 11 Agustus 

2015 membicarakan masalah perintah dari Pemerintah yang 
menyuruh kepada semua terlapor untuk menurunkan harga 
penjulan sapi impor yang tadinya seharga Rp. 44.000/kg menjadi 

sebesar Rp. 38.000/kg.  ------------------------------------------------------    
- Bahwa tahun 2011 - 2013 harga terus menaik karena dengan 

diterapkannya quota oleh Pemerintah, dan tahun 2014 quota 

dicabut sehingga supply and demand terpenuhi, dan di tahun 2015 
diterapkan lagi quota sehingga terjadi lagi supply mengurang dan 

demand meningkan sehingga harga menjadi naik. ----------------------  
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- Bahwa Q3 2015 quota diturunkan oleh Pemerintah sehingga harga 

naik karena beberpa faktor. --------------------------------------------------   
- Bahwa sebelum izin diputus oleh Kementan, tahun 2015 SPI 

dikeluarkan oleh Kemendag sehingga tidak mengetahui berapa SPI 
yang diterima.  -----------------------------------------------------------------  

- Bahwa data BPS tahun 2015 yang diputuskan oleh Pemerintah 

tidak sesuai dengan fakta dilapangan dimana supply and demand 
tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat ------------------------------  

- Bahwa dengan kebijakan Pemerintah yang tidak memberikan 

kepastian untuk usaha sapi, sehingga akibat dari kebijakan tersebut 
terlapor yang selalu disalahkan. --------------------------------------------   

- Bahwa penjualan sapi tahun 2015 sebanyak 850 ekor perbulan. -----   
- Bahwa quota diumumkan oleh Pemerintah tanggal 13 Juli 2015 

yang mendadak sedangkan stok di kandang untuk 2 terlapor di 

akhir Juli sebanyak 28.000 ekor, tetapi karena menjelang lebaran 
maka sapi dengan terpaksa harus dijual, sehingga sisa setok yang 

ada tinggal 12.000 ekor. ------------------------------------------------------   
- Bahwa info ada penurunan quota pada Q3 diperoleh ketika itu 

diajak rapat di Hotel Mulia yang dihadiri oleh PT. TUM, JJLC, BMT, 

ANDINI, CABS dan Menteri Pertanian beserta staff ahli dan dari 
Kementerian lainnya yang dilakukan setelah demo yang dijembati 
oleh KADIN, pada saat SPI telah diterima, dengan tujuan quota 

dinaikan.  -----------------------------------------------------------------------  
- Bahwa ketika rapat tersebut para terlapor yang menghadiri 

mengucapkan/mengusulkan bahwa Q3 sebesar 50.000 ekor tidak 
cukup, tetapi tidak ada tanggapan dari Kementan, melainkan 
tanggapannnya bahwa quoata sebanyak 50.000 ekor cukup sampai 

dengan akhir tahun 2015.  ---------------------------------------------------  
- Bahwa dengan adanya penurunan quota dari Pemerintah, para 

terlapor menjadi shock karena supply and demand tidak seimbang 
sehingga akibatnya harga menjadi naik.  ----------------------------------  

- Bahwa terlapor tidak dapat menentukan harga di pasar, para 

pedang sendiri yang menentukan harga di pasar karena pedagang 
yang mengetahui supply turun dan demand meningkat, sehingga 
pedagang menaikan harga kepada konsumen. ---------------------------  

- Bahwa harga beli sapi dari supply sapi Q2 sebesar Rp. Rp. 
47.000/kg, di jual pada Q3 sebesar Rp. 44.000/kg terlapor 

mengalami rugi karena beban perekor sapi meningkat dan volume 
berkurang.  ---------------------------------------------------------------------  

- Bahwa yang menentukan harga pasar naik para pedagang 

mengetahuinya sehingga para pedagang memperhitungkan kerugian 
yang diderita oleh terlapor sehingga para pedagang melakukan demo 

tanggal 09 Agustus 2015 kepada Pemerintah untuk meningkatkan 
quota.  ---------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa apa yang menjadi kebijakan Pemerintah tentang 

swasembada tidak sesuai dengan kenyataan, persediaan sapi lokal 
sangat susah sehingga para pembeli bergantung kepada sapi impor, 
yang mengakibatkan ketika ada kelangkaan terjadi pemogokan. -----  

- Bahwa sebelum tanggal 13 Juli 2015, sebelum dilakukan pertemuan 
dengan Mentri, dari Assosiasi telah menyampaikan masukan 

melalui Direktur Eksecutive (Joni) mengenai jumlah  Quota III 
cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebesar 200.000 ekor 
kepada Meteri Perdagangan, tetapi kenyataannya Pemerintah 
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menurunan quota yang hanya 50.000 ekor, sehingga Direktur 

eksecutive tidak mengetahuinya.  -------------------------------------------  
- Bahwa pernah ada pertemuan assosiasi dengan Pemerintah untuk 

menyampaikan kebutuhan pasokan sapi impor tetapi realisasinya 
sampai dengan saat ini Cuma hanya 20.000 ekor tidak ada 
penambahan. -------------------------------------------------------------------  

- Bahwa ketika ada pertemuan di Appindo para terlapor tidak pernah 
membahas/mebicarakan harga karena harga merupakan rahasia 
Masing-masing perusahaan, yang selalu dibicarakan ketika rapat di 

Appindo adalah mengenai kebijakan Pemerintah.  -----------------------        
- Bahwa ketika ada kenaikan harga terlapor XX sebelumnya telah 

menjelaskan kepada pelanggan/H. Hendri bahwa keadaan harga 
pemebelian sapi di Australi lagi mahal, landing cost dan lain-lain, 
sehingga pelanggan mengetahuinya.  --------------------------------------  

- Bahwa terlapor tidak mengetahui harga jual dari pesaing-
pesaingnya. ---------------------------------------------------------------------  

- Bahwa yang membedakan harga sapi adalah jenis sapi dan 
bentuknya, sehingga para RPH ketika menentukan harga sudah 
mengetahuinya.  ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa ketika kekurangan sapi impor para terlapor mencari sapi 
lokal sebagai pengganti tetapi harga sapi lokal naik di Jawa Timur 
dan Jawa Tengah sebesar Rp. 47.000/Kg – Rp. 48.000/kg.  -----------   

- Bahwa terlapor dalam mengeluarkan/penjualan sapi kepada 
pelanggan tidak dibatasi/menahan pasokan, dan kalau tiadak ada 

stok, harga naik, supply kurang maka pedagang/pelanggan 
berpindah ke feedloter lain.  -------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor dalam menjual sapi ke jagal/pelanggan dilakukan 

harian.  --------------------------------------------------------------------------  
- Bahwa harga ditentukan  oleh terlapor dengan pembeli/ jagal 

dengan cara negoisasi dan telah disepakati. ------------------------------  
- Bahwa ketika harga sapi dari terlapor turun belum tentu harga 

daging di pedagang turun.  ---------------------------------------------------  

- Bahwa sistem pembelian sapi impor sesuai dengan SPI kontak 4 
bulan, yaitu dibayar sesuai  kurs pada saat pemesanan 20%, kapal 

dari keberangkatan 40%, sisanya 20% ketika kapal tiba. --------------  
- Bahwa tahun 2014 ketika kebijakan Pemerintah yang membebaskan 

quota maka supply and demend terpenuhi harga sapi menurun, dan 

ketika kebijakan Pemerintah menentukan quota tahun 2015 
penduduk bertambah otomasitis supply and demend tidak seimbang 
sehingga akan menetukan harga naik.-------------------------------------  

- Bahwa pangkal utamanya permasalahan harga naik adalah dari 
kebijakan Pemerintah yang tidak melihat realita kebutuhan di 

lapangan yang membuat kejadian ini bola panas yang dilemparkan 
kepada para terlapor. ---------------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2015 harga sapi di Australi sudah meningkat karena 

musim kemarau tinggi dan kurs rupiah kita melemah sehingga 
menentukan harga sapi. ------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor dalam menentukan harga tidak ada kesepakatan 
dengan terlapor lain, tetapi terlapor saling bersaing dengan terlapor  
lain dalam menentukan harga jual sapi kepada pedagang jagal/RPH 

sehingga tidak mungkin melakukan kartel.  ------------------------------  
- Bahwa harga sapi turun, sedangkan harga daging di pasaran tidak 

turun, terlapor tidak dapat mengontrol harga daging di pasar. --------  
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TERLAPOR XI (PT. GREAT GIANT LIVESTOCK) --------------------------------  

TERLAPOR XXIV (PT. NUSANTARA TROPICAL FRUIT) -----------------------   

CHARLES (Senior Legal Manager) ------------------------------------------------  

- Bahwa karena yang mewakili dipersidang tidak menguasai proses 
pembelian, pengemukan, penjualan dan proses bisnis perusahaan 
maka investigator menolak untuk dilanjutkan persidangan, dan 

Majlis Komisi mengabulkan permohonan investigator sehingga 
sidang tidak dapat dilanjutkan. ---------------------------------------------         

 

TERLAPOR X (PT. FORTUNA MEGAH PERKASA) ------------------------------  

MUHAMMAD ALI GUFA (Direktur) -----------------------------------------------  

- Bahwa perusahaan didirikan pada tahun 2001 di Jakarta, dengan 
berkantor di Jakarta dan kandang terletak di Lampung, dengan 

komposisi sahamnya Ali Gufa, Hilmi, Taman Busari, berbisnis sapi 
impor.  ---------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa masalah impor yang sering terjadi adalah karena kebijakan 
Pemerintah dan kebijakan dari Australi.  ----------------------------------  

- Bahwa selain berbisanis sapi impor, terlapor juga berbisnis sapi 

lokal yang berada di kandang Sentul dan Jawa Timur, sedangkan 
untuk sapi impor di kandang Lampung.  ----------------------------------  

- Bahwa luas kandang yang terletak di Daerah Lampung sekitar 15 
Ha, dengan kafasitas kandang dapat menampung sapi sebanyak 
3.500 ekor. ----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa Pasar penjualan terlapor yang rutin ke RPH Cibinong, yang 
lain tidak menentu, pasar sapi impor ke wilayah Jabodetabek hanya 
sebesar 1%, dari total impor, sedangkan yang menjadi faktor 

penjualan ke Wilayah Jabodetabek kecil karena penjualan dilakukan 
secara cast baru sapi dapat dibawa, dan karena kenal dengan 

pembeli. -------------------------------------------------------------------------      
- Bahwa realisasi impor tahun 2013 -----------------------------------------  

Quota Quota Yang Diterima Realisasi Impor 

Q1 1.250 1.250 

Q2 2.550 2.249 

Q3 1.250 1.250 

Q4 1.250 1.250 

- Bahwa realisasi impor tahun 2014 
Quota Quota Yang Diterima Realisasi Impor 

Q1 1.315 1.315 

Q2 1.270 1.270 

Q3 2.000 1.999 

Q4 - - 

Pada Q4 tidak direalisasi karena tidak boleh keluar dari supplycing 
yaitu shell karena sedang terjadi audit dari Australia mengenai 

animal walfere.  ----------------------------------------------------------------  
- Bahwa realisasi impor tahun 2015 -----------------------------------------  

Quota  Pengajuan Quota  Quota Yang Diterima  Realisasi Impor 

Q1 Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Q2 2.000 2.000 1.998 

Q3 2.000 366 366 

Q4 2.000 1.600 1.599 

Pada Q1 tidak mendaptkan karena pada Q4 sebelumnya tidak dapat 
merealisasikannya 80% sehingga tidak mendaptkan izin impor, 
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dengan alasan karena supplycing yang harus diurus selama 3 bulan 

dengan mengeluarkan biaya untuk pengurusan dari terlapor  --------  
- Bahwa terlapor tidak pernah menjual sapi pada terlapor lain.  --------  

- Bahwa pada tahun 2013 ketika harga naik Pemerintah 
mengeluarkan perintah untuk menurunkan harga seharga Rp. 
33.000/kg, karena hal tersebut perintah Pemerintah dan terlapor 

mengikutinya dengan menjual sapi seharga Rp. 34.000/kg. Kalau 
tidak mengikutinya maka sapi tidak ada laku  ---------------------------  

- Bahwa tahun 2013 pembelian harga sapi impor di Australi sudah 

mahal, harga pembelian sapi impor di Australi pada Bulan Oktober–
Maret harga mahal disebabkan cospray, dan sapinya sudah 

diperoleh karena musim hujan, pada Bulan Juli, Agustus, dan 
September harga pembelian sapi impor di Australi murah 
disebabkan musim kemarau, sehingga hal tersebut menentukan 

harga jual sapi yang harus di jual oleh terlapor kepada pelanggan di 
triwulan selanjutnya, oleh karena itu pengaruh harga pembelian 

mempengaruhi harga penjualan. --------------------------------------------  
- Bahwa kalau terjadinya over supply maka harga menjadi turun. -----     
- Bahwa tahun 2013 dengan kebijakan Pemerintah yang megeluarkan 

penurunan quota, akaibatnya pasokan sapi impor berkurang 
kuantiti pembelian sapi di Australi berkurang sehingga berdampak 
pada harga pembelian sapi impor di Australi naik. Bahwa dengan 

keadaan tersebut, Pemerintah melakakukan sensus sapi lokal dan 
kenyataanya kehilangan sapi lokal sebanyak 4.000.000  ekor, dan 

untuk menutupi supply and demand tersebut Pemerintah 
mengeluarkan kebijakan menambah pasokan sapi impor potong 
dengan harga jual di awasi oleh Deperindag.  ----------------------------  

- Bahwa ketika menentukan harga jual kepada Jagal, terlapor  
menawarkan harga tersebut kepada Jagal dan terjadi tawar-

menawar (negosiasi) sehingga terjadi kesepakatan antara terlapor  
dengan jagal, dengan tidak melihat harga pesaing.   --------------------  

- Bahwa Bulan Agustus 2015 quota yang ditetapkan Pemerintah 

turun menjadi 50.000 ekor berdampak harga di pasaran menjadi 
naik, terlpor mengetahui adanya pemogokan dari media, karena 
masih tetap mengaluarkan sapi ke RPH Cibinong, dan ketik itu tidak 

menggunakan sapi lokal, akibatnya terlapor harus menghemat 
pengeluaran dengan cara menambah umur sapi pada masa 

penggemukan dengan tujuan untuk mempertahankan karyawan, 
sehingga terlapor mengalami kerugian karena harus mengeluakan 
penambahan biaya untuk penggemukan sapi. ---------------------------   

- Bahwa terlpaor masuk dalam Assosiasi Appindo tahun 2011-2013, 
dan setelah itu terlapor tidak pernah aktif lagi, dan tidak pernah 

membayar iuran organisasi sebesar Rp. 20.000 –Rp. 30.000-, setiap 
bulannya, karena bagi terlapor tidak terlalu penting ikut Appindo.  --  

- Bahwa pengajuan pesan sapi impor ke Australi dilakukan setelah 

SPI diterima.  -------------------------------------------------------------------  
- Bahwa ketika ada penurunan quota pada Q3 terlapor hanya 

memperoleh sebesar 366 ekor dari pengajuan sebanyak 2.000 ekor, 

pada tanggal 11 Agustus 2015 yang mewakili terlapor ikut 
pertemuan rapat di Assosiasi adalah Zul, yang isinya Pemerintah 

meminta bahwa harga harus diturunkan dengan harga jual sapi 
sebesar Rp. 34.000/kg, terlapor pada saat itu sudah tidak menjual 
sapi impor karena stok di kandang sudah habis terjual di awal 

Ramadhan dan awal Lebaran. -----------------------------------------------         
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TERLAPOR XV (PT. PASIR TENGAH) ---------------------------------------------  

HERI PRASOJO (Direktur Utama) ------------------------------------------------  

- Bahwa Perusahaan terletak di Cianjur Jawa Barat, melakukan 
impor sapi pertama tahun 2008, dengan kafasitas kandang untuk 
penggemukan sebanyak 1600 ekor, Tradding sebanyak 2300 ekor.  -  

- Bahwa terlapor mendapatkan izin impor dan realisasi impor tahun 
2013 sebanyak. ----------------------------------------------------------------  
Sapi Bakalan. ------------------------------------------------------------------  

Quota Izin Impor Realisasi Impor 

Q1 2.732   2.732 

Q2 5.811 5.811 

Q3 2.154 2.154 

Q4 2.154 2.154 

Sapi siap potong ---------------------------------------------------------------  

Quota Izin Impor Realisasi Impor 

Q3 4.000   3.999 

Q4 3.000 2.999 

Q4 3.000 2.600 

- Bahwa terlapor mendapatkan izin impor dan realisasi impor tahun 
2014 sebanyak. ----------------------------------------------------------------  

Sapi Bakalan. ------------------------------------------------------------------  

Quota Izin Impor Realisasi Impor 

Q1 6.138   5.956 

Q2 10.000 8.941 

Q3 9.000 8.254 

Q4 11.500 8.555 

Sapi siap potong ---------------------------------------------------------------  

Quota Izin Impor Realisasi Impor 

Q4 8.000   6.664 

- Bahwa terlapor mendapatkan izin impor dan realisasi impor tahun 
2015 sebanyak. ----------------------------------------------------------------  

Quota Izin Impor Realisasi Impor 

Q1 5.273   5.273 

Q2 12.548 12.354 

Q3 3.920 3.920 

Q4 22.400 22.400 

- Bahwa memiliki konsumen 36 RPH untuk wilayah Jawa Barat, 
Jabodetabek, dan sebagian kecil Jawa Tengah. --------------------------  

- Bahwa untuk konsumen RPH Jabodetabek yaitu RPH Inkopabri/ 
Jakarta Timur, Pulogadung/Jakarta Timur, Darmajaya/ Cakung, 
Jati Asih. ------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa presentase penjualan untuk wilayah Jabodetabek sebanyak 
40%, sisanya 60% luar Jabodetabek. --------------------------------------   

- Bahwa harga rata-rata penjualan setiap bulannya pada tahun 2015 
sebesar ; -------------------------------------------------------------------------  

Bulan Harga 

Januari Rp. 36.809 

Pebruari Rp. 38.259 

Maret Rp. 38.779 

April Rp. 38.709 

Mei Rp. 38.148 

Juni Rp.38.490  

Juli Rp.39.691 

Agustus Rp.39.818 

September Rp.39.109 
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Oktober Rp.39.849 

Nopember Rp.40.401 

Desember Rp.40.937 

Rata-rata harga tanggal 1-8 Agustus 2015 sebesar Rp. 43.000/kg 
Bahwa rata-rata penjualan terlapor setiap harinya sebanyak 100-
150 ekor,  sebulannya sebanyak 3.500-4.000 ekor.  --------------------   

- Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan harga naik dari Bulan 
Januari naik ke Bulan Pebruari 2015 yaitu pergerakan nilai kurs 
mengakibatkan harga beli naik dari 3 poit 2 ke 3 point 5.--------------  

- Bahwa pergerakan nilai kurs yang sangat tinggi mengakibatkan  
harga pembelian naik dari bulan Januari sebesar Rp. 12.000, Juni 

Rp. 13.300, Agustus Rp. 13.800 rata-rata dan September Rp. 
14.000. --------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa kenaikan harga yang signifikan pada Bulan Juli – Agustus 

dari Rp. 13.000,- ke level Rp. 14.200,- menentukan harga naik, 
karena harus memperhitungkan harga stok yang ada dan 

perhitungan kurs yang terus bergerak, selain itu ada pertimbangan 
lain yaitu harga perolehan sapi dari eksportir, biaya masuk, 
karantina, dan pajak.  --------------------------------------------------------  

- Bahwa stok sapi yang ada di terlapor yaitu tetening 16.265 ekor, 
Bridding 2.600 ekor, stok sapi siap jual pada Bulan Agustus 2015 
sebanyak 3.000 – 4.000 ekor.  -----------------------------------------------  

- Bahwa rata stok sapi pada Q2 relatif stabil, ketika Q3 stok turun. ---  
- Bahwa ketika stok berkurang, terlapor masih memenuhi permintaan 

pasar dengan stok yang cukup terpenuhi, sehingga bukan stok yang 
mengakibatkan kenaikan harga melainkan nilai kurs yang terus 
bergerak naik. ------------------------------------------------------------------   

- Bahwa hanya tanggal 08 Agustus 2015 tidak melakukan penjualan 
karena tidak ada pemesanan, tanggal 09 Agustus 2015 yang 

melakukan pemogokan yaitu para Jagal, sedangkan terlapor tidak 
mengetahui adanya pemogokan, sehingga terlapor pada tanggal 
07,09,dan 10 Agustus 2015 masih tetap menjual sapi ke wilayah 

Jabodetabek sesuai dengan pesanan .  ------------------------------------  
- Bahwa tanggal 09 Agustus 2015 untuk wilayah Jabodetabek 

terlapor menjual sapi kepada pelanggan yang bernama H. Sirat, H. 

Alek, H. Gofar, H. Wawan di  RPH Darmajaya sebanyak 8 ekor, dan 
untuk Wilayah Bandung pada RPH Balai Endah. ------------------------  

- Bawha pelanggan terbesar untuk wilayah Jabodetabek sebanyak 9% 
perbulan dari jumlah penjulalan yaitu CV. Samudra Kurnia Rezeki 
bernama H. Abud sebanyak 400 – 500 ekor perbulan,  -----------------  

- Bahwa dalam menetukan harga penjualan ditentukan oleh kwalitas 
sapi yang ada, karena sapi yang di jual berjenis Premium  yaitu 
sapinya lebih baik, terlapor tidak melihat harga penjualan pelaku 

usaha lainnya.------------------------------------------------------------------  
- Bahwa untuk menentukan harga tidak bisa dilakukan sendiri oleh 

seseorang, harga limited ditentukan dalam meeting terlapor, Bahwa 
sistem penjualan terlapor dengan pelanggan yaitu dengan cara 
negoisasi antara terlapor dengan menawarkan harga limited kepada 

pelanggan, kemudian pelanggan menawarnya sehingga terjadi 
kesepakatan, selain itu juga harga untuk costemer bisa dengan 

costemer tetap berbeda. ------------------------------------------------------  
- Bahwa penjualan sapi dilakukan sampai dengan RPH tidak sampai 

kepada pedagang, sedangkan yang menentukan harga daging di 

pasar sudah bukan kewenangan terlapor untuk menentukan.  -------     
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- Bahwa pada saat tanggal 09-12 Agustus 2015, terlapor hanya 

berpasrah diri karena sebelumnya tidak ada sosialisi, terlapor baru 
mengetahui ada penurunan quota sejak SPI diterima pada tanggal 

13 Juli 2015, dan hal tersebut merupakan kebijakan Pemerintah 
yang telah di putus, terlapor hanya menyikapinya dengan stok yang 
ada di manten 6 bulan ke depan untuk dapat  didistribusikan ke 

pelanggan, efisiensi tenaga kerja, dan pemangkasan overhad, tetapi 
pada saat itu tidak ada ovortunitas waktu penggemukan karena 
hanya akan mengeluarkan cost yang cukup besar.  ---------------------    

- Bahwa terlapor tidak masuk Anggota Assosiasi Appindo, dan tidak 
pernah mengikuti rapat-rapat Appindo, ketika tanggal 11 Agustus 

2015 bu Suyatmi hadir tidak mewakili terlapor, dan hadir hanya 
untuk silaturahmi. ------------------------------------------------------------  

 

TERLAPOR XXI (PT. WIDODO MAKMUR PERKASA) --------------------------  

RADEN MARLAN (Direktur Utama) -----------------------------------------------  

- Bahwa perusahaan didirikan pada tahun 2002, bergerak usaha 
dibidang penggemukan sapi impor sejak tahun 2005, komposisi 

saham perusahaan Warsini 87%, Suyatimi 10%, Sri Rahayu 13%.  --  
- Bahwa terlapor terletak di Gandoang Cileungsi - Bagor, dengan luas 

tanah 5-6 Ha, dengan kafasitas kandang dapat menampung 

sebanyak  6.000 ekor.  --------------------------------------------------------  
- Bahwa terlapor tidak menggemukan sapi lokal, tetapi hanya 

menyiapkan sapi lokal ketika Idul Adha, karena penggemukan sapi 
lokal lebih sulit disebabkan sapi lokal harus di ikat perekornya.  -----  

- Bahwa eksportirnya yaitu Wellajt, Hellen, Eldes, Frontir. --------------       

- Bahwa untuk pangsa pasar di lakukan ke wilayah Jabodetabek 
sebesar 1.500-1.600 ekor perbulan (60%), ke sejumlah RPH sebagai 

berikut : -------------------------------------------------------------------------  

 2011 memiliki 4 RPH -----------------------------------------------------  

 2012 memiliki 8 RPH -----------------------------------------------------   

 2013 memiliki 12 RPH  ---------------------------------------------------  

 2014 memiliki 26 RPH  ---------------------------------------------------  

 2015 memiliki 36 RPH. ---------------------------------------------------  

Pelangganya untuk RPH wilayah Jabodetabek yaitu H. Faqih 
sebesar 19%, H. Abud 10%, dan kepada pembeli lainnya yang 

bukan menjadi pelanggan tetap. --------------------------------------------  
- Bahwa tahun 2015 terlapor memperoleh izin impor dan realisasi 

impor sebagai berikut : -------------------------------------------------------  
Quota Izin Impor Realisasi Impor 

Q1 6.761   6.761 

Q2 6.756 6.756 

Q3 1.279 1.279 

Q4 4.200 4.200 

- Bahwa tahun 2013 izin impor yang diperoleh sebanyak 64.830  
realisasinya sebanyak 28.824 ekor, tahun 2014 izin impor sebanyak 

32.638, realisasinya sebanyak 28.807 ekor.  -----------------------------  
- Bahwa ketika quota turun dari izin yang diberikan oleh Pemerintah, 

terlapor tidak melakukan reaksi apa-apa, terlapor hanya mengatur 
pasokan sapi yang ada, dan tidak tidak mengetahui ada kenaikan 
harga, sehingga ketika ada pemogokan terlapor pada saat itu masih 

memasok sapi kepada pelanggan-pelanggan tanggal 11 Agustus 
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2015 ke 2 RPH, dengan cara menjelaskan kepada pelanggan bahwa 

jumlah sapi stok berkurang.  ------------------------------------------------  
- Bahwa volume penjualan pada tahun 2015 dari bulan Januari – 

Desember normal, ketika ada kenaikan harga karena ada 
penyusuaian dengan keberadaan kurs yang selalu naik sehingga 
terlapor harus melakukan antisipasi kedepannya, selain itu juga ada 

faktor yang harus diperhitungkan yaitu  ----------------------------------  

 Harga pembelian yang selalu naik  -------------------------------------  

 PPH sebesar 5% -----------------------------------------------------------  

 PPN sebesar 2,5% ---------------------------------------------------------  

 Biaya penggemukan ------------------------------------------------------  

 Biaya karantina -----------------------------------------------------------  
 Biaya transport  ------------------------------------------------------------------------  

- Kenaikan harga kurs tahun 2011 rata-rata sebesar Rp. 9.802,tahun 
2012 rata-rata Rp. 9.435, tahun 2013 rata-rata Rp. 10.435, tahun 
2014 rata-rata Rp. 11.886, tahun 2015 rata-rata Rp.13.806.  ---------  

- Bahwa pada Bulan Juli 2013 ada penurunan quota, sehingga terjadi 
kenaikan harga, sehingga Pemerintah membuat kebijakan untuk 

menurunkan harga dari Rp. 38.000/kg menjadi Rp. 33.000/Kg, 
terlapor tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya mengikutinya 
sehingga terlapor mengalami kerugian.  -----------------------------------  

- Bahwa kejadian tahun 2013 terulang lagi di tahun 2015 penurunan 
Bahwa terlapor didirikan tahun 1990, tahun 1990-1993 tetening 
dan tredding sapi lokal, dengan luas tanah 32 Ha, kafasitas kandang 

15.000 ekor yang terletak di Daerah Serang Banten dan Purwakarta 
Jawa Barat.  --------------------------------------------------------------------  

- Bahwa Realisasi Impor tahun ; ----------------------------------------------  

 2010 sebanyak 14996 ekor ----------------------------------------------  

 2011 sebanyak 10660 ekor ----------------------------------------------  

 2012 sebanyak 13945 ekor ----------------------------------------------  

 2013 sebanyak 15416 ekor sapi bakalan -----------------------------  

 2013 sebanyak 7500 ekor sapi siap potong --------------------------  

 2014 sebanyak 28734 ekor sapi bakalan -----------------------------  

 2014 sebanyak 2000 ekor sapi siap potong  --------------------------  

 2015 sebanyak 21602 ekor sapi bakalan -----------------------------    

- Bahwa ideal stok low rata-rata 3000 ekor/bulan, atau 
36.000/tahun, dengan penjualan sehari rata-rata 100 ekor sesuai 

dengan stok yang ada.  -------------------------------------------------------  
- Bahwa dengan pangsa pasar Banten, Bandung, Purwakarta, dan 

Jabodetabek sebesar 100 ekor sehari. -------------------------------------  
- Bahwa penjualan untuk wilayah Jabodetabek tahun 2013 sebesar 

29%, tahun 2014 sebesar 8%, tahun 2015 sebesar 19%.  --------------  

- Bahwa tahun 2013 di awal tahun quota sudah ditetapkan oleh 
Pemerintah, dengan quota dikurangi sehingga tidak sesuai dengan 

supply dan demand kebutuhan masyarakat Indonesia. ----------------  
- Bahwa tahun 2013 terlapor di undang oleh kementerian (Gita 

Wiryawan) karena harga sapi di pasaran naik,  sehingga untuk 

mengatur supplay and demand Pemerintah mengeluarkan kebijakan 
menambah sapi siap potong dengan harga sebesar Rp. 33.000,-Kg 
dengan diawasi oleh Kemendag.  --------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2015 terurang lagi harga naik, terlapor pernah 
mengajukan kepada kementan untuk penambahan sapi, tetapi tidak 

ada realisasinya, dan Pemerintah mengeluarkan kebijakan 
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menambahkan sapi sebanyak 30.000 ekor untuk bulog, sedangkan 

terlapor untuk menambah harus mencari sapi lokal.  ------------------  
- Bahwa sikap terlapor atas kebijakan Pemerintah dalam menentukan 

harga pasar selalu melihat bahwa sapi yang diperoleh menjadi 
dasar, dengan  memberitahukan kepada pelanggan bahwa harga 
naik secara pelan-pelan.  -----------------------------------------------------  

- Bahwa yang menentukan harga daging di pasar bukan terlapor  
melaikan pedagang.  ----------------------------------------------------------  

- Bahwa yang menentukan harga naik karena harga dollar dan kurs 

naik dan untuk menjaga kelangsungan bisnis perusahaan/ 
karyawan.  ----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa yang menentukan harga jual sapi tergantung dari kwalitas 
sapi itu sendiri, sehingga harga jual sapi berbeda-beda.  ---------------  

- Bahwa mengetahui adanya pemogokan di Bulan Agustus 2015 dari 

Jagal/pemotong, dan tidak ada sangkut paut dengan terlapor  -------  
- Bahwa tahun 2015 diundang oleh Kementan tetapi tidak 

membicarakan apa-apa hanya silaturahmi saja.  ------------------------  
- Bahwa 0,7% penjualan sapi siap potong untuk wilayah Jabodetabek 

tahun 2015.---------------------------------------------------------------------  

- Bahwa sistem penjualan, sapi setelah dibayar oleh pembeli, sapi 
diangkut kepada RPH yang telah ditetukan oleh terlapor sesuai 
dengan Supplaycing, untuk wilayah Jabodetabek RPH yang 

dipergunakan yaitu ; Pulogadung, Bubulak, eldes, kar, sumber 
makanan sehat, Bili berkah mandiri, sampiko, ozo.  --------------------  

- Bahwa persediaan sapi lokal tahun ----------------------------------------  

 2011 sebanyak 22274 ekor ----------------------------------------------  

 2012 sebanyak 5870 ekor -----------------------------------------------  

 2013 sebanyak 1366 ekor -----------------------------------------------  

Dengan kelangkaan tersebut sehingga sapi lokal menjadi substitusi 
dari sapi impor.  ---------------------------------------------------------------  

 2014 tidak ada  ------------------------------------------------------------  

 2015 sebanyak 1471 ekor, harganya naik sehingga terpaksa 

menaikan harga sapi lokal sebesar Rp. 38.000/kg – Rp. 
40.000/kg.  ----------------------------------------------------------------  

- Bahwa setelah quota diturunkan, maka akhir tahun 2015 mencari 
sapi lokal kedaerah-daerah sudah sulit dan harga sapi lokal sudah 
mahal dengan harga Rp. 48.000/kg, dengan kondisi tersebut, 

sehingga 2 unit perusahaan sudah tutup dan banyak merumahkan 
karyawan. -----------------------------------------------------------------------  

- quota yang mendadak tanpa ada himbauan lebih dulu dari 
Pemerintah sehingga terlapor mengalami kerugian.  --------------------  

- Bahwa terlapor masuk dalam anggota Assosiasi Appindo, sejak 

tahun 2011 ketika ada rapat Appindo Cuma hanya membahas SOP 
dan Animalwalfere, tanggal 09 Agustus di Undang Kementan dan 

tanggal 11 Agustus 2015 yang menghadiri Giono tetapi tidak ada 
laporan hasil dari keputusan tersebut ke terlapor cuma hanya 
menyatakan bahwa beliau hadir dalam pertemuan tersebut.  ---------  

 

TERLAPOR XII (PT. LEMBU JANTAN PERKASA)  ------------------------------  

Ir. HARIYANTO BUDI RAHARJO (Direktur Oprasional) -----------------------  

- Bahwa Perusahaan didirikan tahun 1990, tahun 1990-1993 tetening 

dan tredding sapi lokal, dengan luas tanah 32 Ha, kafasitas kandang 
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15.000 n ekor yang terletak di Daerah Serang Banten dan 

Purwakarta Jawa Barat.  -----------------------------------------------------  
- Bahwa Realisasi Impor tahun ; ----------------------------------------------  

 2010 sebanyak 14996 ekor ----------------------------------------------  

 2011 sebanyak 10660 ekor ----------------------------------------------  

 2012 sebanyak 13945 ekor ----------------------------------------------  

 2013 sebanyak 15416 ekor sapi bakalan -----------------------------  

 2013 sebanyak 7500 ekor sapi siap potong --------------------------  

 2014 sebanyak 28734 ekor sapi bakalan -----------------------------  

 2014 sebanyak 2000 ekor sapi siap potong  --------------------------  

 2015 sebanyak 21602 ekor sapi bakalan  ----------------------------   

- Bahwa ideal stok low rata-rata 3000 ekor/bulan, atau 
36.000/tahun, dengan penjualan sehari rata-rata 100 ekor sesuai 
dengan stok yang ada.  -------------------------------------------------------  

- Bahwa dengan pangsa pasar Banten, Bandung, Purwakarta, dan 
Jabodetabek sebesar 100 ekor sehari. -------------------------------------  

- Bahwa penjualan untuk wilayah Jabodetabek tahun 2013 sebesar 
29%, tahun 2014 sebesar 8%, tahun 2015 sebesar 19%.  --------------  

- Bahwa tahun 2013 di awal tahun quota sudah ditetapkan oleh 

Pemerintah, dengan quota dikurangi sehingga tidak sesuai dengan 
supply dan demand kebutuhan masyarakat Indonesia. ----------------  

- Bahwa tahun 2013 terlapor di undang oleh kementerian (Gita 

Wiryawan) karena harga sapi di pasaran naik,  sehingga untuk 
mengatur supplay and demand Pemerintah mengeluarkan kebijakan 

menambah sapi siap potong dengan harga sebesar Rp. 33.000,-Kg 
dengan diawasi oleh Kemendag.  --------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2015 terulang lagi harga naik, terlapor pernah 

mengajukan kepada kementan untuk penambahan sapi, tetapi tidak 
ada realisasinya, dan Pemerintah mengeluarkan kebijakan 

menambahkan sapi sebanyak 30.000 ekor untuk bulog, sedangkan 
terlapor untuk menambah harus mencari sapi lokal.  ------------------  

- Bahwa sikap terlapor atas kebijakan Pemerintah dalam menentukan 

harga pasar selalu melihat bahwa sapi yang diperoleh menjadi 
dasar, dengan  memberitahukan kepada pelanggan bahwa harga 
naik secara pelan-pelan.  -----------------------------------------------------  

- Bahwa yang menentukan harga daging di pasar bukan terlapor  
melaikan pedagang.  ----------------------------------------------------------  

- Bahwa yang menentukan harga naik karena harga dollar dan kurs 
naik dan untuk menjaga kelangsungan bisnis 
perusahaan/karyawan.  ------------------------------------------------------  

- Bahwa yang menentukan harga jual sapi tergantung dari kwalitas 
sapi itu sendiri, sehingga harga jual sapi berbeda-beda.  ---------------  

- Bahwa mengetahui adanya pemogokan di Bulan Agustus 2015 dari 
Jagal/pemotong, dan tidak ada sangkut paut dengan terlapor.  ------   

- Bahwa tahun 2015 diundang oleh Kementan tetapi tidak 

membicarakan apa-apa hanya silaturahmi saja.  ------------------------  
- Bahwa 0,7% penjualan sapi siap potong untuk wilayah Jabodetabek 

tahun 2015.---------------------------------------------------------------------  

- Bahwa sistem penjualan, sapi setelah dibayar oleh pembeli, sapi 
diangkut kepada RPH yang telah ditetukan oleh terlapor sesuai 

dengan Supplaycing, untuk wilayah Jabodetabek RPH yang 
dipergunakan yaitu ; Pulogadung, Bubulak, eldes, kar, sumber 
makanan sehat, Bili berkah mandiri, sampiko, ozo.  --------------------  
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- Bahwa persediaan sapi lokal tahun ----------------------------------------  

 2011 sebanyak 22274 ekor ----------------------------------------------  

 2012 sebanyak 5870 ekor -----------------------------------------------  

 2013 sebanyak 1366 ekor -----------------------------------------------  

 Dengan kelangkaan tersebut sehingga sapi lokal menjadi 
substitusi dari sapi impor.  ----------------------------------------------  

 2014 tidak ada  ------------------------------------------------------------  

 2015 sebanyak 1471 ekor, harganya naik sehingga terpaksa 

menaikan harga sapi lokal sebesar Rp. 38.000/kg – Rp. 
40.000/kg.  ----------------------------------------------------------------  

- Bahwa setelah quota diturunkan, maka akhir tahun 2015 mencari 
sapi lokal kedaerah-daerah sudah sulit dan harga sapi lokal sudah 

mahal dengan harga Rp. 48.000/kg, dengan kondisi tersebut, 
sehingga 2 unit perusahaan sudah tutup dan banyak merumahkan 
karyawan. -----------------------------------------------------------------------  
 

TERLAPOR XVI (PT. RUMPINARI)  ------------------------------------------------  

MAHESA (Direktur) -----------------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor menjual sapi ke RPH Pulogadung (Jagal H. Warsito, 

H. Faqih, H. Mamad), RPH H. Muhidin Cilangkap, RPH Bubulak 
Bogor (Jagal Andi dan Yansen), Totur CV. 3 Saudara/Bogor, Yansen 
RPH Eldes, H. Iip/RPH Galugas, Halalan Toyiban RPH Jati Asih, 

Kirma/RPH Sinar Mulya dan Tengki/Ciputat, Kelik/RPH PT. Agri 
Citra Mandiri/ Pamulang, penjualan untuk wilayah Jabodetabek 

sebesar 100%.  -----------------------------------------------------------------  
- Bawa tahun 2015 masih ada ketersedian sapi lokal di kandang 

Kediri, marketnya untuk wilayah Jawa Timur, sapi lokal bakalan 

digemukan dengan jangka waktu 3-4 bulan. -----------------------------  
- Bahwa harga sapi lokal untuk saat ini cukup baik dan cukup 

mahal, kalau di bawa ke Jabodetabek ada biaya transportasi.  -------  

- Bahwa sapi lokal di jual ke Jabodetabek pada saat ada pemasaran.   
- Bahwa latar belakang Bulan Agustus tahun 2013 harga terbentuk 

lebih mahal sebelum ada kebijakan Pemerintah, sehingga 
Pemerintah memberikan penambahan sapi siap potong dengan 
harga rata-rata Rp. 33.000/Kg sedangkan harga sapi bakalan lebih 

mahal dari sapi siap potong.  ------------------------------------------------  
- Bahwa tahun 2013 karena terlapor mulai berdiri, pergerakan harga 

dari Bulan Januari – Desember harga cukup stabil dengan harga 

rata-rata berkisar Januari Rp. 33.000/kg, April Rp. 35.000/kg, Juli 
Rp. 33.000/kg. -----------------------------------------------------------------  

- Bahwa Bulan Agustus 2015 Pemerintah mengeluarkan kebijakan 
penurunan quota dengan penambahan sapi siap potong untuk bulog 
sehingga harga pada bulan tersebut rata-rata sebesar Rp. 

40.000/kg. ----------------------------------------------------------------------  
- Bahwa pada saat terjadinya mogok terlapor masih berjualan. Sesuai 

dengan permintaan, pelanggan ada yang mengambil/membeli ada 
juga yang tidak, terlapor tidak mengetahui adanya mogok, karena 
penjualan di Bulan Agustus normal.  --------------------------------------  

- Bahwa ketika terjadi mogok, terlapor mendapatkan undangan dari 
Appindo, tetapi yang menghadirinya adalah staff, dan sesuai dengan 
laporan yang dilaporkan bahwa rapat di Appindo hanya membahas 
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masalah munas, membantah penimbunan, menambah sapi indukan 

sebanyak 10%.  ----------------------------------------------------------------  
- Bahwa mekanisme penentuan harga kepada pelanggan yaitu;  -------  

 Harga beli sapi -------------------------------------------------------------  

 Bea masuk  ----------------------------------------------------------------  

 Bunga Bank ----------------------------------------------------------------  

 Biaya Produksi  ------------------------------------------------------------  

 Pakan  -----------------------------------------------------------------------  

 Overhad ---------------------------------------------------------------------  

 Dan biaya-biaya lain ------------------------------------------------------  

- Bahwa ketika menentukan harga kepada pelanggan terlapor tidak 
pernah melihat harga pesaing-pesaing lain, harga jual berdasarkan 

tawar-menawar dengan pembeli dan akhirnya ada kesepakatan 
dengan pembeli. ----------------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor tidak pernah membuat kesapkatan dengan feedloter 
lain/pelaku usaha lain karena harga kompetitor, dan dalam 
menentukan harga independen.  --------------------------------------------  

- Bahwa tidak ada pembatasan untuk penjualan sapi pada pelanggan.  
- Bahwa masa penggemukan sapi 100-120 hari sapi harus dijual, 

karena ada perjanjian dengan pihak bank pada saat pembelian 
menggunkan modal usaha dari bank, dan harus dikembalikan per 4 
bulan (Bank BRI) berupa modal kerja dengan bunga 13% pertahun.   

 

TERLAPOR XIX (PT. SEPTIA ANUGRAH) ----------------------------------------  

SUWAJI, SE (Direktur) -------------------------------------------------------------  

- Bahwa didirkan pada tahun 2009, dengan lokasi di Lebak Banten, 
luas tanah 9 Ha, Luas Kandang 8500 M2, kafasitas kandang 3.500 
ekor.  -----------------------------------------------------------------------------     

- Bahwa komposisi saham 55% Suwaji, 20% Untung, 15% H. Sugiono, 
5% Novi, 5% Beno Rahmat. --------------------------------------------------   

- Bahwa Tahun 2013 Sapi Impor ---------------------------------------------  

Quota Pengajuan Disetujui  Realisasi 

Q1 3000 1415 1415 

Q2 3000 2646 2646 

Q3 3000 Vider 

3000 Sloter 

1350 

- 

1350 vider 

-  

Q4 3000 Vider 

2000 Sloter 

1350 Vider 

2000 Sloter 

1350 vider 

1035 sloter 

 

- Bahwa tahun 2014 ------------------------------------------------------------          

Quota Pengajuan Disetujui  Realisasi 

Q1 4000 vider 

1500 sloter 

2631 vider 

500 sloter 

1835 vider 

467 sloter 

Q2 4000 vider 

3000 sloter  

1500 vider 

3000 Ter 

- vider 

800 sloter 

Q3 4000  Vider 

2000 Sloter 

1500 vider 

1500 sloter  

1500 vider 

1498 sloter  

Q4 2000 Vider 
2500 Sloter 

1000 Vider 
2000 Sloter 

- vider 
1194 sloter 

 

- Bahwa tahun 2015  -----------------------------------------------------------  

Quota Pengajuan Izin Impor Realisasi 

Q1 1500 vider  Tidak impor  --- 
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1500 sloter 

Q2 1500 vider  
1500 sloter 

1500 vider 
350 sloter 

1494 Vider 
350 sloter 

Q3 1500 vider  

1500 sloter 
366 vider  366 vider 

-  

Q4 1500 vider  

1500 sloter 
1252 Vider 

- 

1015 vider 

- 

 

- Bahwa eksportir Iles -----------------------------------------------------------  

- Bahwa penjualan dilakukan tahun 2013-2014 ke RPH Pasar Kemis 
Tanggerang, Eldees Bogor, Bubulak Bogor, Pulogadung, Jati Asih, 
dan tahun 2015 ada penambahan RPH yaitu RPH Cengkareng 

Jakarta Barat.  -----------------------------------------------------------------   
- Bahwa tahun 2015 adanya kebijakan penurunan harga dari 

Pemerintah, sedangkan sapi yang di jual oleh terlapor adalah sapi 
kelas premium bukan sapi reguler, sehingga harga penjualannya 
lebih mahaldari framenya dan yang membedakan bahwa sapi 

premium tulang-tulangnya lebih kecil dam yill lebih berbeda.  --------  
- Biaya pembelian sapi jenis premium dengan reguler berbeda 2-5 sen 

lebih mahal sapi Premium, dan makanannya berbeda dengan jenis 

sapi biasa sebesar Rp. 500 lebih mahal premium, sedangkan 
percepatan produksinya sama.  ---------------------------------------------  

- Bahwa masa pemeliharaan sapi premium idealnya penggemukan 
selama 90 – 120 hari.    -------------------------------------------------------  

- Harga penjualan rata-rata tahun -------------------------------------------  

 2013 rata-rata harga Rp. 32.000/kg – Rp. 38.000/kg --------------  

 2014 rata-rata harga Rp. 31.500/kg – Rp. 38.000/kg --------------  

 2015 rata-rata harga Rp. 36.000/kg – Rp. 46.000/kg --------------  

- Bahwa penjualan harga tertinggi tahun 2013 Rp. 38.000/kg di 
bulan Maret – Mei, faktor- faktor yang menyebabkan harga lebih 
mahal yaitu;  -------------------------------------------------------------------  

 Jenis Sapi beda  -----------------------------------------------------------  

 Komposisi dari suplayer berbeda  --------------------------------------  

 Harga beli negoisasi perkapal datang.  --------------------------------  

- Bahwa harga beli tahun 2013 yaitu;  ---------------------------------------  
Stir    Januari harga 3 point ------------------------------------------  

   April  harga 2 point 6 ------------------------------------------  
   Mei harga 2 point 6  --------------------------------------------  

Juni harga 2 point 3  ------------------------------------------  

Juli harga 2 point 3  -------------------------------------------  
Agustus harga 2 point 4  -----------------------------------------  
September harga 2 point 8  --------------------------------------  

- Bahwa harga jual pada bulan Juni 2013 Rp. 36.000/kg, Awal Juli 
Rp. 37.200/Kg, Akhir Juli Rp. 32.000 – Rp.33.000,/Kg, Agustus Rp. 

33.000/kg akhir Agutus ada kenaikan.  -----------------------------------  
- Bahwa faktor-faktor yang menentukan harga jual yaitu;  --------------  

 Valast -----------------------------------------------------------------------  

 Penyusutan (dari pelabuhan sampai kandang susut 2% - 6%) ----  

 Harga beli-------------------------------------------------------------------  
- Bahwa tahun 2013 penjualan di harga Rp. 32.000,-/Kg sehingga 

ketika Kemendag mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan 
harga, terlapor tidak menurunkan karena harga yang dijual terlapor 
di pasaran sudah murah.  ----------------------------------------------------  
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- Bahwa evaluasi harga dapat dilakukan setiap hari karena 

jumlahnya kecil.  ---------------------------------------------------------------  
- Bahwa penjualan pada tahun 2015 harga tertinggi di akhir 

Desember sebesar Rp. 46.000/kg, sedangkan tanggal 07 Agustus 
harga Rp. 45.000,-/kg.  -------------------------------------------------------  

- Bahwa tanggal 02 Agustus 2015 harga Rp. 45.000,/kg penurunan 

terjadi tanggal 14 Agustus 2015 turun ke angka harga Rp. 
40.000,/Kg trend menurun dan pada saat itu terlapor merugi, 
dikarenakan bukan karena adanya pemogokan melaikan  sapi dibeli 

dengan harga mahal karena jenis sapinya berbeda dengan feedloter 
lain. ------------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa ketika mogok terlapor tidak mengetahui adanya pemogokan, 
mengetahui setelah beberapa hari ada kabar dari staaf yang 
memberitahukan.  -------------------------------------------------------------  

- Bahwa pada tanggal 11 Agutus 2015 mendapatkan undangan dari 
Appindo, yang menghadirinya adalah staff dengan 

menginformasikan hasil pertemuan yaitu hanya membahas munas 
dan himbauan dari mentri untuk menstabilisasikan harga.  ----------  

- Bahwa pada saat terjadinya stop pemotongan (pemogokan) terlapor 

masih tetap ada penjualan. --------------------------------------------------   
- Bahwa dalam menentukan harga tidak mungkin ada kesepakatan 

dengan feedloter lain, dan tidak pernah ada pembatasan penjualan 
kepada pelanggan.  ------------------------------------------------------------  

- Bahwa sapi lokal dapat mensubstitusi sapi impor.  ---------------------  
 

TERLAPOR XIII (PT. SUKSES GANDA LESTARI) -------------------------------  

Ir. NUGRAHA PRIBADI (Direktur)  ------------------------------------------------  

- Bahwa didirkan pada tahun 2005, bergerak dibidang usaha 
penggemukan sapi  lokal tahun 2007, dan dimulainya berbisnis sapi 
impor tahun 2010.  ------------------------------------------------------------  

- Bahwa pemegang saham Mulyono 75%, Joko Andreas 25%.-----------   
- Bahwa lokasi terlapor berada di Pabuaran Serang Banten, dengan 

luas tanah 10 Ha, kafasitas tetening sebanyak 2.100 ekor. ------------   
- Bahwa tahun kafasitas kandang untuk sapi lokal 1.000 – 1.900 ekor 

dan tahun 2011 – 2013, baru pada Q4 2013 menggunakan sapi 

impor. ----------------------------------------------------------------------------   
- Bahwa impor tahun 2013  dengan SPI yang diperoleh sebanyak 

1500 ekor, dan realisasinya 1200 ekor pada tanggal 30 Desember 
2013 yang datang tanggal 2 Januari 2014.  -------------------------------  

- Bahwa penjualannya untuk wilayah Jabodetabek ke RPH Billi 

Berkah Mandiri Jaya, RPH Bubulak, Cibinong, H. Tatang, Jati Asih, 
Ozo, Jonggol Sirna Mulya 99, Tengki. --------------------------------------  

- Bahwa eksportir yaitu ILES, Frontir, Austrak  ----------------------------  

- Bahwa total penjualan baru tahun 2014 sebanyak 1791 ekor dari 
Januari 2014 – Agustus 2014 rata-rata ke Jabodetabek 3 ekor 

perhari dengan persentase 0,2 %.  ------------------------------------------  
- Bahwa tahun 2014 impor  ---------------------------------------------------  

 Quota SPI Realisasi 

Q1 1052 850 

Q2 1200 (kandang sudah penuh tidak direalisaikan) 
Q3 700 700 

Q4 700 (karena sapi masih banyak yang belum terjual 
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harga mahal, dan tidak bisa negoisasi) 

- Bahwa tahun 2015 impor ----------------------------------------------------  

Quota SPI Realisasi 

Q1 Disaspen  - 

Q2 1400 1400 
Q3 132 132 

Q4 1728 1103 

Harga pembelian sapi di Q4 mahal sehingga pembelian sedikit.  ------  

- Bahwa tahun 2014 sapi lokal diperoleh dari Jawa Tengah dan Jawa 

Timur yang dijual pada bulan Pebruari 2015 sebanyak 34 ekor, 
Maret 90 ekor, April 104 ekor.  ----------------------------------------------  

- Bahwa pengiriman sapi ke Jabodetabek tidak setiap hari Cuma 

hanya ada pemesanan. -------------------------------------------------------  
- Bahwa tidak ada pembatasan penjualan sapi, kalau ada penahanan 

maka akan mengalami kerugian besar karena banyak pengeluaran.   

- Bahwa perbandingan harga sapi lokal dengan sapi impor, sapi lokal 
lebih mahal dengan perbedaan sekitar Rp. 4.000 – Rp.5000/kg 

untuk sapi lokal yang digemukan. ------------------------------------------  
- Bahwa harga jual beli terlapor dengan pembeli/pelanggan 

berdasarkan tawar menawar dengan pembeli dengan cara 

menawarkan harga dari terlapor dengan kwalitas sapi yang 
ditwarkan lalu terjadi negosiasi dengan pembeli dan bersepakat.-----   

- Bahwa faktor-faktor yang menentukan harga yaitu;  --------------------  

 Harga beli-------------------------------------------------------------------  

 Pakan -----------------------------------------------------------------------  

 Biaya overhad --------------------------------------------------------------  

 Oprasional ------------------------------------------------------------------  

 Kurs  ------------------------------------------------------------------------  

 Rasio kematian  -----------------------------------------------------------  

- Bahwa pada saat ada kebijakan Pemerintah atau himbauan 
Pemerintah untuk menurunkan harga perusahaan menjual harga 
sapi dengan harga Rp. 37.000/Kg karena sapi yang di jual adalah 

sapi reguler/ sapi lama, karena pada Q3 kondisi sapi siap jual pada 
saat itu tidak mencukupi.  ---------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor ikut dalam Assosiasi, menjadi Dewan dalam 
Assosiasi, dalam Assosiasi tidak pernah mebicarakan harga, 
biasanya yang dibicarakan peraturan-peraturan Pemerintah. ---------   

- Bahwa pada tanggal 11 Agutus 2015  yang dibicarakan dalam 
Assosiasi yaitu masalah Munas, permintaan untuk memelihara sapi 

indukan ssebesar 10%, masalah quota tidak dibicarakan dalam 
Assosiasi. ------------------------------------------------------------------------   

- Bahwa pelanggannya untuk wilayah Jabodetabek yaitu H. 

Jimmi/RPH Bubulak Bogor, Jarkowo/Bili Berkah Mandiri Bekasi, 
KMS/RPH Jonggol, H. Tatang.  ----------------------------------------------  

- Bahwa ketika terjadi pemogokan terlapor masih menjual sapi. -------  
 

TERLAPOR XXV (PT. KARYA ANUGRAH RUMPIN) -----------------------------  

KARNADI WINAGA (Direktur) -----------------------------------------------------  

- Didirikan tahun 2008, bergerak usaha di bidang bridding -------------  

- Impor sapi tahun 2014 -------------------------------------------------------  

Quota Pengajuan Izin Impor Realisasi 
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Q1 3000 1315 1315 

Q2 3000 3000 1500 

Q3 1500 vider 
1000 sloter 

1500 vider 
1000 sloter 

1500 vider 
1000 sloter 

Q4 1000 vider 

1500 sloter 

1000 vider 

1500 sloter 

Di cansel karena 

kapalnya terbakar  

 

- Bahwa Impor tahun 2015  ---------------------------------------------------  

Quota Pengajuan Izin Impor Realisasi 

Q1 - - - 

Q2 2000 1570 1570 

Q3 2000 360  360  

Q4 2000 500  500  

 

- Bahwa penjualannya kepada RPH Karawaci/Tangerang (dilakukan 
sendiri) yang diolah untuk pengelolaan industri daging (Baso, 

nagget, sosis, kram, dan lain-lain) yang di oleh menjadi produk asli 
kemudian di jual ke Wilayah Jabodetabek sebesar 90%, tidak dijual 
kepada pasar becaek, dan untuk jeroan sudah ada yang 

menampung. --------------------------------------------------------------------  
- Bahwa RPH Karawaci adalah RPH milik sendiri, di RPH ini banyak 

feedloter lain yang menggunakannya, RPH ini kafasitas potongnya 

bisa 200 ekor semalam, dan kafasitas kandang dapat menampung 
dalam RPH sebanyak 400 ekor.  --------------------------------------------  

- Bahwa untuk memperhitungkan sapi lokal tidak dapat 
diperhitungkan secara bisinis karena dipelihara sendiri, sehingga 
tidak dapat menentukan harga daging. ------------------------------------  

- Bahwa Terlapor tidak pernah menjual daging, yang dijual oleh 
terlapor adalah daging yang sudah diolah dalam olahan industri. ----   

- Bahwa penyebab utama harga sapi mahal yaitu karena cost sapi 
yang didapat dari Australi sudah mahal.  ---------------------------------  

- Bahwa terlapor tidak menjadi anggota assosiasi dan tidak ikut rapat 

dalam Assosiasi tanggal 11 Agustus 2015.  -------------------------------  
 

TERLAPOR XXVI (PT. SUMBER CIPTA KENCANA PUTRA) -------------------  

FERRY SUSANTO PUTRA (Direktur) ---------------------------------------------  

- Didirikan pada tahun 2011, dan beroprasi sejak tahun 2012 dengan 
menggunakan sapi lokal, akhir Desember tahun 2013 menggunakan 

sapi impor, letak kandang di wilayah Kabupaten Pesawahan 
Lampung seluas 7 Ha, dengan kafasitas kandang 700-800 ekor.  ----  

- Bahwa tahun 2012-2014 menggunakan sapi lokal.  ---------------------  
- Bahwa tahun 2013 pengajuan impor sebanyak 250 ekor, Izin Impor 

250 ekor, Realisasi impor 250 ekor.  ---------------------------------------  

- Bahwa Pengajuan Impor tahun 2014  --------------------------------------  

Quota Izin Impor Realisasi 

Q1 500 500 

Q2 500 200 

Q3 - Karena posisi kandang masih penuh  

Q4 500 500 

- Bahwa pengajuan impor tahun 2015 ---------------------------------------  

Quota Izin Impor Realisasi 

Q1 600 500 

Q2 600 600 
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Q3 137 137 

Q4 500 500 

- Bahwa ekpsortir Wellejt melalui perwakilan di Jakarta  ----------------  
- Bahwa pada tahun 2013 menggunkan sapi lokal sebanyak 200 ekor, 

dan 2014 tidak membeli sapi lokal karena stok dari 2013 masih ada.  

- Bahwa distribusi ke Jabodetabek sebanyak tahun 2014 sebanyak 
8% sebanyak 40 ekor dalam setahun yaitu Bulan Juni 2014, dan ke 
luar Jabodetabek yaitu Sumatra Selatan 92 % dengan RPH Gabus 

dan Pagar Alam, sedangkan untuk penjualan ke wilayah Lampung 
sebanyak 27 ekor, tahun 2015 penjualan ke wilayah Jabodetabek 

sebanyak 641 ekor ke Tangerang, sisanya ke Lampung dan 
Sumuatra Selatan.  ------------------------------------------------------------  

- RPH yang dipergunakan untuk wilayah Jabodetabek yaitu RPH 

Karawaci/Tangerang, penjualan pada saat Bulan Juni 2014 harga 
penjualan sebesar Rp. 33.000,- Kg.  ----------------------------------------  

- Bahwa pada saat demo tanggal 9-11 Agustsu 2015 tidak ada sapi 
siap jual, pada saat itu sapi masih di segal bea cukai, dan masih ada 
di karantina.  -------------------------------------------------------------------  

- Bahwa permintaan order sesuai dengan permintaan.  ------------------  
- Bahwa mengetahui impormasi harga pasar dari pembeli.  -------------  
- Bahwa pembelian harga di Palembang lebih mahal dari Tangerang.  -  

- Bahwa belum masuk dalam Assosiasi dan belum ada keinginan, dan 
tahun 2016 baru masuk assosiasi karena perintah Dirjen (Muratno) 

dengan tujuan untuk pengajuan impor harus menggunakan 
Assosiasi.    ---------------------------------------------------------------------   

- Bahwa yang melakukan pemogokan adalah pedagang karena harga 

mahal. ---------------------------------------------------------------------------   
- Bahwa pembayaran atas penjualan ke RPH Karawaci melalui 

transfer, pemesanan dengan cara melalui telp  dengan Ibu Widia 
untuk melakukan pemesanan baru sapi dikirim, dan terlapor hanya 
tahu sampai disitu tidak mengetahui bahwa sapi di pasarkan 

kemana.  ------------------------------------------------------------------------  
- Bahwa mengetahui adanya pengurangan yaitu pada saat SPI 

diterima dari Menteri Perdagangan.  ---------------------------------------  

- Bahwa ketika pembelian sapi naik karena harga kurs naik di Bulan 
Agustus 2015, sehingga ada kenaikan harga pada saat penjualan.  --  

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015 sudah tidak dapat menjual 
sapi karena stok sapi sudah habis, sehingga terlapor tidak 
mengetahui harga dipasaran. ------------------------------------------------  

- Bahwa ketika menenutkan harga tidak pernah menanyakan harga 
penjualan kepada feedloter lain, penentuan harga berdasarkan 

kesepakatan dengan pembeli yang dilakukan harga harian.  ----------  
- Bahwa harga penjualan rata-rata Bulan Januari – Juli tahun 2015 

ke RPH Karawaci sebesar Rp. 35.000/Kg setelah itu tidak ada 

penjualan.  ----------------------------------------------------------------------  
- Bahwa selama 2 tahun terkahir berjalan terlapor masih mines 

setelah dikurangi bunga.  ----------------------------------------------------  
 

TERLAPOR XXVIII (PT. CATUR MITRA TARUMA) ------------------------------  

M. REZA ZULKIFRAN (Direktur Oprasional) ------------------------------------  

- Bahwa didirkan pada tahun 2010, tahun 2011-2013 berbisnis 
menggemukan sapi local; -----------------------------------------------------  
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- Tahun 2014 baru melakukan importasi, dan kapasitas kandang 

maksimal 5.500 ekor, lokasi kandang terletak di Cariu Jonggol 
Bogor; ----------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa supplychain ada 13 RPH di Jabodetabek, dan luar 
Jabodetabek sebanyak 10 RPH; ---------------------------------------------  

- Stok  2014, triwulan  SPI 1315 ekor realisasi 1315 ekor, triwulan 2 

SPI 6000 realisasi 4800 ekor, triwulan 3 SPI 5.500 ekor, realisasi 
5.384 ekor, triwulan 4 SPI 5000 realisasi 3706 ekor; --------------------  

- Pada kuartal 2 SPI 6000 dan realisasi hanya 4.800 karena pasar 

bersaing bebas sedangkan produknya kurang bersaing;----------------  
- Maksud bersaing bebas adalah kalau ijinnya banyak, total sapi yang 

beredar, sehingga serapan untuk sapi kita berkurang; -----------------  
- Pada kuartal 4 tahun 2014 impornya pada bulan Nopember dan 

bulan Desember,  realisasinya 1.700 ekor alasanya karena  karena 

kesulitan dapat kapal, sementara sapi harus tiba di Indonesia paling 
lambat 31 Desember 2014 dan tidak bisa diperpanjang; ---------------  

- Pada bulan Nopember 2014 1 kali impor, namun pada bulan 
Desember 2014 ada 3 kali impor; -------------------------------------------  

- Pada bulan Desember 2014 impor pada tanggal 11 Desember 306 

ekor dan 23 Desember 1136 ekor; ------------------------------------------  
- Kuartal 1  2015, SPI 1.164 ekor realisai 1.164 ekor, kuartal 2  SPI 

5.791 ekor realisasi 5.791, kuartal 3 SPI 822 ekor 821 ekor dan 

kuartal 4 SPI 4.200 ekor realisasi 4.187 ekor;  ---------------------------  
- Bahwa penjualan untuk wilayah Jabodetabek ke wilayah 

Sawangan/RPH Ciputuat sebanyak 40%, dengan pelanggan H. 
Kholil, H. Mali, H. Zein, dan untuk Sawangan H. Beno -----------------  

- Bahwa mengetahui adanya penurunan quota yaitu di ketahui ketika 

SPI diterima oleh Terlapor tanggal 13 Juli 2015, yang merupakan 
kebijakan Pemerintah yang mendadak.  -----------------------------------      

- Bahwa ketika itu harga penjualan naik karena harga pembelian 
pada Q2 naik dari Australi, yaitu harga pembeli pada Bulan April 
sebesar Rp. 40. 400/Kg. ------------------------------------------------------  

- Bahwa ketika Demo pada awal Agustus 2015 sampai dengan tanggal 
26 Agustus 2015 terjadi pemogokan perusahaan tidak tahu, karena 
pada saat itu tidak ada penjualan, karena sapi tersebut telah habis 

di jual, yang ada di kandang pada saat itu sapi masih digemukan, 
dan Terlapor menjelaskannya kepada pembeli.  --------------------------  

- Bahwa ikut assosiasi bulan September 2014, dan tanggal 11 
Agustus 2015 rapat di assosiasi hanya dibahas rapat-rapat biasa, 
dan munas, tidak dibahas situasi mogok, selain itu yang dibahas 

didatangi oleh Bareskrim, tidak ada pembahasan harga, setiap 
feedloter harus menyediakan 10 % sapi bridding, tidak ada 

himbauan dari kementan.  ---------------------------------------------------  
- Bahwa harga pesaing tidak sama dengan harga jual Terlapor, harga 

bisa di atas dan bisa juga di bawah tergantung dari jenis dan 

kwalitas sapi.  ------------------------------------------------------------------  
- Bahwa terlapor dalam mengatur harga adalah hal yang konyol, 

karena yang membedakan harga tergantung dari jenis dan kwalitas 
sapi itu.   ------------------------------------------------------------------------         

- Bahwa kwalitas sapi dapat menentukan kwalitas daging itu, karena 

satu ekor sapi hidup memiliki beberapa unsur yang akan diketahui 
setelah di potong, sehingga harga feedloter satu dengan feedloter lain 

berbeda.  ------------------------------------------------------------------------  
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TERLAPOR XXXII (PT. KARUNIA ALAM SENTOSA ABADI) -------------------  

DIDIT PURWANTO (Direktur) -----------------------------------------------------  

- Bahwa didirkan sejak tahun 2014, dan mulai beroprasi tahun 2015 
dengan menggunakan sapi impor, kandang terletak di Lampung 
Tengah Lampung, dengan luas 25 Ha, kafasitas kandang 4000-5000 

ekor.  -----------------------------------------------------------------------------  
- Bahwa pemasaran tahun 2015 yaitu ke wilayah Palembang, Bandar 

Lampung sebanyak 40 %, dan untuk wilayah Jabodetabek sebanyak 

60%.  -----------------------------------------------------------------------------  
- Bahwa RPH yang digunakan untuk wilayah Jabidetabek yaitu; RPH 

Petir/Tangerang, RPH Bubulak/Bogor, pelanggan untuk RPH 
bubulak yaitu H. Waluyo, Petir H. Menan.  -------------------------------  

- Bahwa eksportir dari Australi yaitu Iles  -----------------------------------  

- Bahwa sapi potong pada Q2 tahun 2015 telah habis dijual pada 3 – 
4 bulan berikutnya, dengan masa penggemukan tidak lebih dari 120 

hari sapi sudah di jual. -------------------------------------------------------  
- Bahwa pembelian sapi di Australi tergantung dari musim, pada 

Bulan Oktober – Maret harga pembelian di Australi tinggi, Mei – 

September harga pembelian di Australi lebih rendah.  ------------------  
- Bahwa dalam menentukan harga penjualan adalah strategi Terlapor 

dan merupakan kebijakan terlapor, dan tidak mungkin 

memperhitungkan harga dengan terlapor lain, karena dalam 
memperhitungkan harga yang kompetitor dalam penjualan yaitu 

bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan. ---------------------  
- Bahwa pada Bulan Juni 2015 terlpaor melakukan pemasokan/ 

penjualan sapi sebanyak 285 ekor.  ----------------------------------------  

- Bahwa harga di pasaran tidak menjadi bagian yang utama.  ----------  
- Bahwa pada awal Agustus 2015 tidak melakukan penyetopan 

pasokan, selama pelanggan meminta terlapor selalu mengirim 
pasoka. --------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor ikut dalam Assosiasi, dan pada tanggal 11 Agustus 

2015 terlapor ikut rapat dalam assosiasi, dalam rapat tersebut 
hanya dibahas kebijakan-kebijakan Pemerintah untuk memasukan 
sapi betina indukan supaya proses penambahan populasi 

bertambah dan membahas tentang munas, dan membahas 
bagaimana hubungan dengan negara asing. ------------------------------  

- Bahwa dalam Appindo tidak pernah membahas masalah bisnis, 
karena masing-masing feedloter mempunyai kebijakan perusahaann 
nya sendiri-sendiri, ketika ada pemogokan tidak pernah membahas 

masalah harga. -----------------------------------------------------------------   
- Bahwa ketika ada pemogokan tidak pernah ada komplen dari 

pelanggan dan dalam menentukan harga tidak pernah ada 
perjanjian dengan terlapor lain. ---------------------------------------------       

 

TERLAPOR XVIII (PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA) ------------------------  

NUR SAFINA AYU ASZZAHRA  ----------------------------------------------------  

- Bahwa perusahaan didirikan pada tahun 2004, sejak tahun 2012 

terlapor mulai berbisnis sapi impor. ----------------------------------------   
- Bahwa kandang terlpaor terletak di Desa Cirende, Cikalong Wetan 

Bandung Barat, dengan kafasitas kadang dapat menampung 4.000– 

5.000 ekor. ----------------------------------------------------------------------  
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- Bahwa impor sapi tahun 2013 adalah ; ------------------------------------  

o Q1 Ijin impor yang diperoleh sebanyak 2.026, realisasinya 2.025 
o Q2 Ijin impor yang diperoleh sebanyak 4.114, realisasinya 4.114 

o Q3 Ijin impor yang diperoleh sebanyak 1.724, realisasinya 1.724 
o Q4 Ijin yang diperoleh sebanyak 1.724, realisasinya ada 

tambahan sapi pada saat hari lebaran sebesar 5.115 dan 7.425 -  

sehingga total realisasinya 12.540   -----------------------------------   
- Bahwa impor sapi tahun 2014 adalah ;  -----------------------------------  

o Q1 Ijin impor yang diperoleh sebanyak 7.627, realisasinya 6.445   

o Q2 ijin impor yang diperoleh sebanyak 12000 realisasinya 2357   
o Q3 Ijin impor yang diperoleh sebanyak 4000 realisasinya 4000 --  

o Q4 Ijin impor yangdiperoleh sebanyak 12000 realisasinya 4269 -  
- Bahwa karena realisasi pada tahun 2014 kami kurang sehingga 

pada Q1 2015 terlpaor disuspend, kami baru impor pada Q2. --------   

- Bahwa impor sapi tahun 2015 adalah ; ------------------------------------  
o Q1 tidak memperoleh ijin impor dan tidak ada realisasi. ----------  

o Q2 ijin impor yang diperoleh sebanyak 7722 realisasinya 7719 --  
o Q3 ijin impor yang diperoleh sebanyak 914 realisasinya 914 -----  
o Q4 ijin impor yang diperoleh sebanyak 8000 realisasinya 7873 --  

- Bahwa pasar terlapor untuk wilayah Jabodetabek sebanyak 40% 
dari tahun 2012 stabil sampai sekarang, mayoritas penjualannya di 
Bandung, Cirebon, dan Sukabumi. -----------------------------------------  

- Bahwa total RPH yang dipakai oleh terlapor untuk wilayah 
Jabodetabek ada 9 RPH yaitu ; RPH Samba Cikarang Bekasi 

pemiliknya H. Junaedi, RPH Bubulak Bogor pemiliknya H. Wiwik, 
RPH Jati Asih Bekasi pemiliknya H. Arjih, RPH Serua Depok 
pemiliknya H. Nanang, RPH Karawaci Tangerang milik Bapak 

Karnadi pemilik PT. Karya Anugrah Rumpin, RPH Cibinong Bogor 
pemiliknya H. Jejen, RPH Sinar Mulya Tangerang pemiliknya H. 

Muad, RPH Lembu Sakti Jaya Depok pemiliknya H. Abud dan H. 
yayang, RPH Elders Bogor/jagal Windu, dan lainnya di Sukabumi, 
Bandung, dan Cirebon.  ------------------------------------------------------  

- Bahwa terlpor menjual sapi impor pada tahun 2013 Bulan Januari 
diangka Rp. 32.000/kg bahkan sampai dengan Bulan Nopember 
penjualan berkisar diangka Rp. 33.000,/Kg. -----------------------------  

- Bahwa terlapor anggota assosiasi, pada tanggal 11 Agutus 2015 
terlapor mengutus staffnya yang bernama Syafruddin, yang hasilnya 

dilaporkan kepada terlapor hanya membicarakan masalah munas, 
dan ketika ditanya membahas apalagi, jawabannya yaitu biasa saja 
tidak ada yang lain.  -----------------------------------------------------------  

- Bahwa benar terlapor memiberikan surat kuasa kepada staffnya 
yang bernama komar untuk mewakili terlapor dalam pemeriksaan di 

KPPU tertanggal 19 Maret 2014.  -------------------------------------------  
- Bahwa Komar Hari Budianto hanya sebagai staff akunting yang 

tidak pernah hadir dalam pertemuan Appindo dan tidak pernah 

mengetahui materi yang dibahas dalam pertemuan appindo , dan 
Bambang Hartoyo hanya sebagai staff yang tidak mempunyai 
kewenang untuk menjelaskan menganai masalah harga, karena 

masalah harga tersebut adalah kewenangan terlpaor. ------------------  
- Bahwa surat kuasa yang diberikan hanyalah pemeriksaan sebagai 

saksi dan bukan terlapor sehinggga sudah jelas bagaimana kafasitas 
saksi yaitu orang secara pribadi sehingga tidak bisa serta merta 
dapat dianggap sebagai keterangan yang mewakili perusahaan. ------   
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- Bahwa tahun 2013 terlapor dan beberapa rekan yang ada pernah 

dipanggil oleh kemdag dimana kemedag meminta kepada para 
terlapor untuk menurunkan harga, dimana terlapor ikut 

berpartisipasi dan mendukung program Pemerintah untuk 
menurunkan harga, karena masyarakat masih membutuhkan 
daging dengan harga yang terjangkau untuk dibeli.  --------------------  

- Bahwa dengan dipanggilnya terlapor oleh kemendag dalam hal 
untuk menurunkan harga, sehingga anak buah saya (staff) ketika   
memberikan keterangan dalam panggilan di KPPU mempunyai 

pengertiaan yang salah.  ------------------------------------------------------   
- Bahwa dari dahulu setiap kali mengutus atau memberikan kuasa ke 

anak buah, report yang diberikan biasanya hanya dua patah kata 
yaitu “biasa saja tidak pernah ada apa-apa” sehingga terlapor tidak 
pernah berfikir yang lain dan terlapor juga tidak bertanya untuk lain 

karena saya berfikir tidak kemana-mana. ---------------------------------  
- Bahwa pada Bulan April 2012 terlapor pernah di panggil oleh 

Kemendag Bapak Gita Wiryawan untuk membuat kestabilan harga, 
ketika itu harga menurut trend pasar cendrung merangkak naik, 
sehingga saya menyetujui perintah kemendah untuk menurrunkan 

harga, dan kemendag memberikan tambahan sapi kepada terlapor 
berupa sapi slaughter untuk tambahan lebaran yang bukan 
kompensasi dari kemendag. -------------------------------------------------  

- Bahwa karena ada perintah Menteri, maka semua terlapor 
menurunkan harga dengan tidak adanya kesepakatan dari para 

Terlapor, tetapi sesuai dengan perintah menteri. ------------------------  
- Bahwa sesuai dengan perintah menteri maka terlpor menurunkan 

harga Rp. 3.000,/Kg, dan diluar ajakan menteri ketika menentukan 

harga dengan pembeli berdasarkan kesepakatan dengan pembeli. ---  
- Bahwa dalam menentukan harga dengan pembeli, terlapor 

mendapatkan harga dari eksportir yang kemudian terlapor hitung 
ada nilai jual harga dollar pada saat pemelian 4 bulan yang lalu dan 
dollar sekarang  kemudian terlapor sampaikan kepada pembeli 

harga sekian dan kemudian terjadi tawar menawar, maka terjadi 
kesepakatan dan dengan sistem pembayaran cash transfer dan ada 
juga yang cash keras. ---------------------------------------------------------     

- Bahwa ketika ada pertemuan dengan Kemendag tidak ada kaitannya 
dengan permintaan dari nampah (assosiasi pengolahan daging).  ----  

- Bahwa pada Bulan Juli 2013 bahwa penjualan terlapor rata-rata 
sekitar R. 31.000,- Rp. 32.000,- Rp. 33.000, /Kg dengan jenis sapi 
slaughter (sapi siap potong) bukan sapi bakalan. ------------------------  

- Bahwa kewenangan untuk menentukan harga di terlapor adalah 
saya sendiri.  -------------------------------------------------------------------  

- Bahwa dalam menentukan harga bersifat independen dimana 
terlapor menghitung tingkat daya beli, nilai kurs, sehingga sudah 
ada hitungan sendiri dan akhirnya membuat kesepakatan dengan 

pembeli, sehingga tidak pembicaraan harga dengan pesaing lainnya.  
- Bahwa ketika pemogokan terlapor masih melakukan penjualan yaitu 

pada tanggal 7-11 Agustus 2015, pejualan sapi pada tanggal 09 

Agustus 2015 ke H. Kosasih di Cikampek sebanyak 7 ekor, tanggal 
10 masih menjual ke H. Basor Cianjur, tanggal 11 Agustus 2015 

masih menjual 17 ekor ke Cianjur dan H. Alex di Cakung 
(Jabodetabek) sebanyak 7 ekor, dengan harga Rp. 42.000/Kg tetapi 
mereka tidak ada complain masalah harga.  ------------------------------  
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- Bahwa Terlapor tidak pernah hadir dalam pertemuan rapat di 

Appindo,  dan selalu menugaskan staff, dan tidak ada laporan 
terkait masalah harga sebelum atau sesudah rapat assosiasi, 

biasanya laporan yang di dapat jawabannya sama “biasa saja tidak 
ada apa-apa” dan terlapor telah menjual sapi impor sesuai dengan 
apa yang dijalankan sehingga tidak berfikir apa-apa. -------------------  

- Bahwa saya membantah BAP yang telah dibuat oleh Komar, karena  
Komar tidak ada kafasitas untuk menjawab hal tersebut dan untuk 
menandatangani BAP, dan Komar tidak pernah menyampaikan hasil 

BAP tersebut kepada saya, yang ada cuma bahasa biasa saja bu 
tidak ada apa. ------------------------------------------------------------------  

- Bahwa Terlpaor tidak pernah menentukan harga berdasarkan hasil 
pertemuan assosiasi yang dihadiri oleh Bapak Komar Hari Budiono  
mapun Bambang Hartoyo karena dalam menentukan harga adalah 

idependen terlapor. ------------------------------------------------------------  
- Bahwa pada tahun 2013-2015 tidak pernah ada custemer yang 

dipending semuanya dipenuhi sesuai dengan permintaan.  ------------  
- Bahwa tahun 2014 ijin terlapor pada Q2,Q3, dan Q4 banyak tetapi 

realisasinya sedikit karena kondisi intern keuangan terlapor sedang 

kurang baik.  -------------------------------------------------------------------  
- Bahwa eksportir melihat ke RPH terakhir tahun 2013-2015 untuk 

melihat supplychin ke 38 RPH.  ---------------------------------------------  

- Bahwa pada tanggal 11 Agutus 2015 terlapor mengutus staffnya 
syarifuddin untuk ikut rapat di Appindo, dan laporan staff hasilnya 

hanya membahas munas.  ---------------------------------------------------  
- Bahwa Terlapor dengan Terlapor XIX tidak ada hubungannya, Cuma 

hanya pertemanan saja.  -----------------------------------------------------  

- Bahwa pada saat pemogokan saya tidak tahu ada pemogokan, 
karena pada saat itu say masih berjualan dan masih ada yang 

membeli  -------------------------------------------------------------------------    
- Bahwa pada Bulan Juli 2015 penjualan sapi sebanyak 2.786 ekor, 

dan pada Bulan Agustus 2015 penjualan sebanyak 1.184 ekor, 

penjualan pada Bulan September 2015 sebanyak 1.007 ekor dan 
Oktober sebanyak 474 ekor.  ------------------------------------------------  

- Bahwa ketika diberikan Q3 hanya mendapatkan jatah 914 ekor, 

mengganggu penjualan karena Bulan April di Jualnya Bulan Juli, 
Mei di jual Bulan Agustus. ---------------------------------------------------  

- Bahwa harga jual pada Bulan Juli dan Awal Agustus sebesar Rp. 
41.000/kg dan akhir Agustus Rp. 38.000/kg.  ---------------------------  

- Bahwa penggemukan sapi umumnya dilakukan selama 90 – 120 

hari, kalau lewat waktu tersebut maka sapi banyak mengandung 
lemak dan kwalitas sapi turun, dan optimalnya juga kurang baik 

maka harga jualnya akan menjadi turun ----------------------------------  
- Bahwa harga jual sapi tahun 2015 mengalami kenaikan pada Bulan 

Juli Rp.42.860/kg Bulan Agustus Rp. 42.748/kg, ketika harga naik 

terlapor masih tetap menjual sapi kepada pelanggan, dan sebelum 
tanggal 09 Agustus terlapor masih menjual sapi untuk wilayah 
Jabodetabek, dan saat mogok terlapor tidak menjual ke 

Jabodetabek, terlapor cuma hanya melayani jual wilayah Cianjur 
dan Sukabumi, mengingat stok sapi di kandang sedikit. ---------------     

- Bahwa yang membedakan harga jual sapi adalah kwalitas sapi 
tersebut, tergantung jenisnya.  ----------------------------------------------  

- Bahwa terlapor masuk dalam Assosiasi APPINDO, pada saat mogok 

Bulan Agustus 2015 tidak pernah ada pembicaraan mengenai harga 
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dalam Assosiasi Appindo, dan tidak ikut dalam undangan 

kementerian.   ------------------------------------------------------------------  
- Bahwa September 2015 terlapor masih memelihara sendiri sapi lokal 

yang diambil dari daerah, selama + 3 bulan untuk memperbaiki 
kwalitasnya, dengan alasan bahwa untuk memenuhi populasi, dan 
kebutuhan sapi lokal, permintaan sapi lokal banyak di hari qurban 

(Idul Adha),  ---------------------------------------------------------------------  
- Bahwa tahun 2015 distribusi sapi impor ke wilayah Jabodetabek 

sebanyak 563 ekor per bulan, rata 19 ekor sehari dalam setahun. ---  

- Bahwa pendistribusikan sapi impor dilakukan ke 7 RPH untuk 
wilayah Jabodetabek yaitu; Pulo Gadung, Legenda Bekasi, Eldes 

Kampus ITB, Santiko Tambun, Samba Sukatani, Kranggan Bekasi,  
dan  19 RPH luar Jabodetabek. ---------------------------------------------  

- Bahwa ketika harga naik, harga sapi sama antara terlapor satu 

dengan terlapor lain karena masing-masing terlapor mempunyai 
perhitungan, menjaga stok sendiri-sendiri, sumber sapinya sama 

dari Australi sehingga dapat menentukannya sama, tidak ada 
kesepakatan antara para terlapor mengenai harga, karena harga 
merupakan rasia sehingga tidak mau terjebak oleh terlapor lain 

ketika membicarakan harga, beroprasinya harga di pasar ditentukan 
oleh supply and demend. -----------------------------------------------------  

- Bahwa tidak ada informasi harga di pasar dari pihak lain, untuk 

menentukan harga berdasarkan naluri jual beli, karena harga 
ditentukan berdasarkan kesepakatan antara terlapor dengan 

pembeli.  -------------------------------------------------------------------------  
- Bahwa dengan kebijakan Pemerintah yang tidak pasti, terlapor 

harus menghitung sendiri secara naluri untuk menjaga 

mempertahankan perusahaan.  ---------------------------------------------  
- Bahwa terlapor untuk menetukan harga yaitu harus menghitung 

harga pokok pembelian sapi impor dan situasi dan kebutuhan 
terlapor  -------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa ekspotir dari Australi yaitu Shell. ----------------------------------   

- Bahwa untuk pakan sapi, terlapor mengelola pakan sendiri dengan 
bahan baku lokal, untuk biaya penggemukan biaya pakan memakan 
biaya sebesar Rp. 15.000/hari.----------------------------------------------    

- Bahwa sapi impor yang dibeli dengan berat 350  dibeli dengan harga 
Rp. 12.000.000, - digemukan selama 120 dengan berat menjadi 450-

500 kg dijual dengan harga 15 juta tergantung harga jual itu juga.  -  
 

TERLAPOR XXX (CV. MITRA AGUNG SANGKURIANG) -----------------------  

KUSNADI TATANG, SH (Direktur)  -----------------------------------------------  

- Bahwa perusahaan berdiri sejak tahun 2009, pemegang saham 
Tatang, dan Suryana 80%, tetapi suryana pasif tidak ikut dalam 

oprasional perusahaan di Direksi, kewenangan untuk memutuskan 
pembelian, penjualan adalah Tatang, dan baru disampikan kepada 
Suryana.   -----------------------------------------------------------------------           

- Bahwa tahun 2009 – 2013 usahanya bergerak dibidang perternakan 
sapi lokal, dan karena harga sapi lokal mahal maka  mulai tahun 

2014 menggemukan sapi impor. --------------------------------------------  
- Bahwa tahun 2009 mempunyai lahan peternakan seluas 10 ha 

sekarang berkembang menjadi 20 ha, dengan kapasitas kandang 

tahun 2009 menampung sebanyak 2.000 ekor, dan diatas tahun 
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2009 sampai tahun 2015 kapasitas kandang menampung 6.000 

ekor. ------------------------------------------------------------------------------  
- Bahwa tahun 204 izin impor yang diperoleh sebanyak 12.431 ekor, 

realisasinya sebanyak 11.927 ekor, dengan perincian ; -----------------  
Quota  Sapi Bakalan Sapi Siap Potong 

I 2.148 ekor 

Januari 877 ekor 

Pebruari 745 ekor 

Maret 526 ekor 

283 ekor 

Pebruari 77 ekor 

Maret 206 ekor  

II 3.200 ekor 
April 1250 ekor 

Mei kosong 

Awal Juni 1038 ekor  

Pertengahan Juni 277 ekor  

Akhir Juni 635 ekor  

500 ekor 

III 3.200 ekor 

Awal Agustus 1284 ekor 
Ahir Agustus 760 ekor  

September 1156 ekor 

Kosong 

IV 3.000 ekor 

Oktober 800 ekor 

Nopember 799 ekor 

Desember 1398 ekor 

100 ekor 

Desember 100 ekor  

 

- Bahwa tahun 2015 impor sapi bakalan yang diterima ;-----------------  

Quota 1 Januari Kosong 
Pebruari 800 ekor 
Maret 1102 ekor  

Quota 2 April 1.300 ekor 
Mei 1.500 ekor 
Juni 252 ekor  
Juni 250 ekor datang tanggal 1 Juli 2015 

 
 

VIII. KESIMPULAN :  ----------------------------------------------------------------  

Bahwa dari bukti, Saksi, Ahli dan Keterangan Terlapor dapat di 

simpulkan antara lain :  ------------------------------------------------------------  

- Tidak terbukti Terlapor VII tidak melakukan perjanjian yang 

bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur 

produksi dan atau pemasaran dengan Terlapor lainnya;  --------------  

- RPH Terlapor VII tidak masuk/ikut  dalam ASOSIASI RPH  dalam 

arti lain RPH Terlapor VII bersifat independen dan dalam hal ini 

bersesuaian dengan kerangan Saksi dalam persidangan a quo 

mengatakan RPH Terlapor VII tidak ikut melakukan pemogokan 

pada tanggal 9 -12 Agustus 2015 dan Saksi juga mengatkan 

Terlapor VII tidak masuk Asosiasi RPH;   ---------------------------------  

- Sapi yang di impor Terlapor VII kurang lebih  80 % untuk bahan 

baku RPH dagingya di jual ke pasar modern, industri pengolahan 
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daging dan Horeka, sementara kurang lebih 20% untuk di jual 

dalam bentuk sapi hidup; ----------------------------------------------------  

- Pada bulan Juli 2013 Terlapor VII tidak melakukan penjualan sapi 

impor hidup, karena  stok sapi yang siap potong hanya sedikit yaitu 

1.012 ekor, sementara kebutuhan bahan baku RPH Terlapor VII 

sebesar 2.302 ekor ( vide Bukti Stock Sapi 2013 ); ----------------------  

- Pada bulan Agustus 2015 Terlapor VII tetap melakukan  penjualan 

sapi impor yaitu 84 ekor, selebihnya stok yang ada untuk bahan 

baku RPH Terlapor VII ( vide bukti Daftar Harga Penjualan Sapi 

Hidup Tahun 2015 & Data Stock Sapi Hidup Agustus 2015); ---------  

- bukti penjualan daging fresh ( pemotongan RPH ) dan penjualan 

daging frozen (daging impor) terlapor VII bukti ini untuk 

membuktikan bahwa Terlapor VII setelah melakukan pemotongan 

sapi di RPH Terlapor VII dan menjual dagingnya ke pasar modern, 

industri pengolahan daging dan Horeka dan harga relatif murah di 

bandingkan dengan harga di pasar dan juga membuktikan pasar 

produk Terlapor VII tidak hanya sapi impor, daging fress, tetapi juga 

daging impor; -------------------------------------------------------------------  

- bukti supply chains PT. Bina Mentari Tunggal untuk membuktikan 

pasar geografis Terlapor VII tidak sama dengan Terlapor lainnya, 

sehingga tidak terbukti Terlapor VII melakukan perjanjian dengan 

Terlapor lainnya untuk mengatur pemasaran sapi impor 

sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999;  

- Bahwa sangat jelas dan nyata Pelapor tidak mempunya alat bukti 

yang berbentuk perjanjian, sebagaimana pendapat yang disampikan 

oleh  Ahli Prahasto W. Pamungkas, SH., LLM., MCIArb.,FCIL  yang 

di ajukan oleh Pelapor di bawah sumpah sampaikan, yang pada 

pokoknya menyampaikan “ Pelapor harus membuktikan adanya 

perjanjian antara Para Terlapor “ vide  yang tertuang dalam Berita 

Acara Sidang pada halaman 31, 33 & 38 dan sejalan juga pendapat 

Ahli DR. Kurnia Toha, M.S.  vide Berita Acara Persidangan pada 

halaman 15, 16, 19, 23 dan bahwa seandainyapun jika bukti 

Pelapor diatas di paksakan untuk di jadikan adanya bukti 

perjanjian, seharusnya Pasal yang di tuduhkan pada perkara  a quo 

adalah Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, bukan seperti Pasal 11 yang 
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di tuduhkan pada perkara ini, maka dapat di simpulkan dugaan 

Pelapor dalam perkara a quo dinyatakan tidak terbukti; ---------------  

- Tidak ada satu Saksipun melihat secara langsung, mendengar 

secara langsung dan merasakan secara langsung Para Terlapor 

melakukan perjanjian untuk mengatur produksi, pemasaran guna 

mempengaruhi harga sapi impor; -------------------------------------------  

- Tidak ada hambatan customer melakukan pembelian sapi kepada 

Feedloter; ------------------------------------------------------------------------   

- Pada bulan Juli 2015 pada saat lebaran dan setelah lebaran ( bulan 

Agustus ) ada kenaikan harga, namun bukan karena di perjanjikan, 

namun karena factor- factor keadaan ( alami ) secara independen; --  

- Tidak ada hambatan customer melakukan pembelian sapi kepada 

Feedloter; ------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa harga masing-masing feedloter dalam menentukan nilai jual 

sapi tidak sama/berbeda-beda, dikarenakan jenis produksi sapinya 

berbeda-beda dilihat dari jenis sapinya, ukuran sapi (ada yang 

gemuk, panjang sapi, dan tidak ada lemak).  -----------------------------  

- Bahwa kalau sapi sudah melewati masa penggemukan, sapi akan 

menjadi gemuk dan berisi gaji/lemak, sehingga harga sapi lebih 

murah (makanya harga sapi tidak mungkin sama / yang 

mempengaruhi harga).   ------------------------------------------------------  

- Bahwa feedloter dalam memproduksi sapi bukan semata-mata dari 

barang tetapi kualitas sapinya juga. ---------------------------------------  

- Demo terjadi  bukan/tidak di suruh oleh Para Terlapor ( feedloter ), 

namun atas kemaun dari pemilik RPH/Jagal sendiri; ------------------  

- Faktanya Sapi impor tidak secenis ( tidak homogen), feeders cattle, 

feeder steers, feeder heifers dan feeder bulls dan  Slaughter cattle 

Cows,  Heavy Bulls, Slaughter Heifers dan Slaughter Steers dalam 

hal mana setiap jenis berbeda harganya  dan dalam satu jenis saja 

bisa berbeda harganya karena factor kualitas sapi; ---------------------  

- Dapat di simpulkan Ketika kuantitas barang yang di impor 

menurun maka wajar menaikan harga. -----------------------------------  

- Faktanya ada kenaikan perubahan nilai tukar terhadap bisnis 

sehingga mempengaruhi biaya impor; -------------------------------------  
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- penawaran barang secara umum oleh produsen/pelaku usaha ada 

factor ekspektasi atas kondisi masa akan datang karena kuota sapi 

impor Q3 sangat kecil; --------------------------------------------------------  

- Sebelum terjadi kenaikan harga dan sesudah terjadi kenaikan pada 

faktanya harga tetap bervariasi; --------------------------------------------  

- Penguasaan pasar juga bervariasi ( ada besar, ada sedang dan ada 

yang kecil ); ---------------------------------------------------------------------  

- Faktanya tidak ada pembagian pasar antara pelaku usaha; -----------  

- Untuk menentukan Karetel, harus di lakukan observasi dan  

investigasi lebih lanjut ( pendapat Ahli ); ----------------------------------  

- Untuk membuktikan Kartel dalam perkara a quo adalah harus ada 

bukti perjanjian tertulis dan/atau lisan terhadap pengaturan 

produksi dan/atau pengaturan pemasaran antara Para Terlapor, 

namun faktanya Pelapor sampai selesai dalam acara pembuktian 

dalam persidangan a quo tidak dapat membuktikan adanya bukti 

perjanjian  tersebut, maka dengan sendirinya tidak terbukti 

tuduhan Pelapor sebagaimana dalam perkara a quo vide pada Pasal 

11  UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat ( pendapat Ahli ); ------------------------  

- berhubung variable nya di perkecil, karena komoditinya di perkecil 

50%, dari 250.000 ke 50.000 artinya sekian persen terjadi 

penyusutan, artinya variabelcost yang di gunakan semakin kecil dan 

ini berbahaya bagi bisnis karena akan menjadi stagnant, artinya 

pelaku usaha harus menyesuaikan berapa harga yang harus di jual 

untuk menutup kerugian ( pendapat ahli ); -------------------------------  

- Maka dapat di simpulkan feedloters tidak mungkin membatasi 

pasokan dan /atau penjualan, karena sapi akan timbul lemak dan 

juga tidak berputar modal, sehingga fix cost bertambah sementara 

variable cost nya menurun ( pendapat ahli ); -----------------------------  

- Harga sapi atau daging sapi naik karena kebijakan Pemerintah yang 

salah ( pendapat ahli ); -------------------------------------------------------  

- Bukti Berita Acara Penyelidikan Saksi Ir. Bambang Hartoyo & 

Komar Hari Budiono SE, pada  Hari Rabu Tertanggal 19 Maret      

2014 pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB dan Bukti 

Daftar Hadir Rapat Dewan Apfindo Jakarta, 11 Agustus 2015 untuk 
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menurunkan harga berdasarkan permintaan Pemerintah menjadi 

38.000/kg sapi impor : -------------------------------------------------------  

o Bukti tersebut diatas dianggap oleh Pelapor adalah adanya 

perjanjian tertulis maupun tidak tertulis dalam hal pengaturan 

harga antara Para Terlapor, untuk memperkuat bukti ekonomi 

( Indirect Evidence ) Pelapor, sehubungan adanya anggapan 

Pelapor  harga relative sama antara  Para Terlapor dalam 

perkara a quo;  -----------------------------------------------------------  

o Bahwa tanggapan TERLAPOR VII dalam hal ini adalah 

seharusnya Saksi Ir. Bambang Hartoyo & Komar Hari Budiono 

SE di periksa dalam Persidangan a quo dengan dibawah 

sumpah, agar kesaksiannya dapat bernilai secara hukum, 

namun faktanya Pelapor tidak pernah memanggil / 

menghadirkan dalam Persidangan a quo, sehingga jelas dan 

nyata kesaksian di luar persidangan tidak bernilai hukum ( 

vide Pasal 185 ayat (1) KUHAP telah menentukan dengan tegas, 

bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang 

sah menurut undang-undang ialah keterangan saksi yang 

diberikan di depan persidangan); -------------------------------------  

o Sementara jika kita menilik bukti Daftar Hadir di Apfindo 

adalah untuk menurunkan harga dalam arti lain bukan untuk 

menaikkan harga ( sebagaimana dalam tujuan Kartel ), maka 

sangat jelas dan nyata tidak bernilai/tidak berdayaguna, untuk 

di jadikan alat bukti perjanjian Kartel; ------------------------------  

o Bahwa anggapan Pelapor a quo harus di tolak dan di 

kesampingkan, karena jikalaupun itu benar Quod Non 

seharusnya bukan melanggar Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999,  

namun Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999; -------------------------------  

- Terhadap keterangan Saksi Ahli Prahasto Wahju Pamungkas 

SH.,LL.M.,MCIArb.,FCIL  dapat di simpulkan antara lain : ------------  

o Pada hakekatnya offer tidak bisa di berikan secara diam – 

diam, karena pihak yang melakukan acceptance tidak mungkin 

memahami isi kepala orang yang memberikan offer; --------------  

o Offer tidak mungkin di lakukan secara diam – diam hanya bisa 

di lakukan secara lisan maupun tertulis; ---------------------------  
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o Adanya tuduhan offer terhadap para feedloter, maka harus di 

buktikan oleh Investigator KPPU; -------------------------------------  

o Bukti ekonomi adalah dampak dan bukti ekonomi tidak bisa 

membuktikan adanya perjanjian, sehingga adanya dugaan 

perjanjian antara feedloter harus di buktikan oleh KPPU; --------  

o Bukti tidak secara langsung ( bukti ekonomi ) tidak dapat 

berdiri sendiri, harus ada bukti konkret; ----------------------------  

o Dalam perkara ini sangat setuju di terapkan teori kemanfaatan 

( utilitarian ) yaitu teori ini Teori Utilitarianism dimana teori ini 

lebih menitikberatkan kepada manfaat dari setiap tindakan 

terhadap seluruh atau sebagian besar orang, menurut teori ini, 

benar atau salah sesuatu perbuatan di ukur dari apakah 

perbuatan tersebut berdampak baik atau buruk kepada setiap 

orang, baik terhadap orang lain maupun terhadap dirinya 

sendiri;  --------------------------------------------------------------------  

- Pendapat AHLI DR. KURNIA TOHA, M.S. dapat di simpulkan antara 

lain: ------------------------------------------------------------------------------  

- Agar Kartel dapat jalan harus ada Kesepakatan antar pelaku 

usaha dan Pelaku Usaha yang bersepakat harus mayoritas 

dari semua pelaku usaha, jika tidak mayoritas  maka Kartel 

tidak akan jalan, juga harus menguasai pasar, permintaan 

barang itu tidak akan elastic, serta harus ada organisasi 

karetl yang cukup canggih sehingga bisa di monitor, 

mendisipilinkan dan member sanksi pada anggota untuk 

patuh dan taat pada apa yang di sepakati dan harus ada 

reward, karena pelaku usaha di batasi padahal pelaku usaha 

ini ingin berkembang sebagai kompensasi pembatasan ini 

harus ada insentif, jika tidak ada maka Kartel akan burbar; ----  

- Pasal 19 huruf c yaitu pembatasan peredaran barang berarti 

pelaku usaha ingin barang tersebut hanya di kuasai beberapa 

pedagang atau distributor ( pengusaan pasar ) atau bisanya 

terjadi ada perjanjian antara principal dan distributor, 

sehingga akan ada distributor tertentu yang mendapatkan 

barang dan mungkin dengan larangan supply pada pihak 

tertentu, jadi tujanya adalah agar pelaku usaha pesaing atau 
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pelaku usaha lainnya tidak bisa mendapatkan barang 

tertentu; ------------------------------------------------------------------  

- Price Parallism bisa salah satu indikasi perjanjian kartel tetapi 

bisa juga menunjukkan ada persaingan yang sangat ketat di 

antara pelaku usaha, karena pelaku usaha tahu cost pelaku 

usaha lain dengan mencari tahu bagaimana untuk 

memenangkan persaingan, jika bersaing dengan harga yang 

mirip-mirip, ini harus di buktikan apakah ini putuskan  

secara inpenden berdasarkan keputusan bisnis terbaik 

masing-masing pelaku usaha atau ada kerja sama dalam 

Perjanjian;   --------------------------------------------------------------  

- Hakim akan membuat putusan dengan minimal 2 alat bukti 

yang dia yakini, jika hanya parallelism belum bisa menjadi 

bukti dan masih harus di buktikan bahwa itu interdependen;--  

- Pasar bersangkutan dalam hokum persaingan usaha tidak 

bisa di lihat dari sudut permintaan saja, kita harus tahu 

pasarnya apa ? maka harus perlu di lakukan riset untuk 

menentukan konsumenya, supplynya dan harganya sehigga 

dapat di ketahui perpindahan pembeli dan penjual, artinya 

tidak bisa hanya di tebak-tebak saja, misalnya kita tidak bisa 

menyatakan aqua dan merk lain bersaing meskipun sama- 

sama air, yang sama belum tentu bersaing apalagi yang beda 

jadi pasti butuh survey; ------------------------------------------------  

- Terkait pasar produk batasan pasar bersangkutan yaitu ada 3 

indikasi barang yang sama, jenis sama dan fungsinya sama, 

tetapi itu tidak cukup tetap butuh riset lagi apakah saling 

bertukar barang yang 1 naik maka konsumen akan pindah ke 

barang yang lain dan jika tidak pindah, berarti pasar berbeda. 

Produk yang di analisa tidak harus memiliki kesamaan harga 

variasi harga mungkin terjadi, bisa jadi harga memang beda 

tetapi sebenarnya di pasar bersangkutan yang sama; ------------  

- Perbedaan harga dalam persaingan adalah hal yang biasa, 

harus di lihat perbedaan yang seperti apa, sedangkan di eropa 

perbedaan 100% maka pasti tidak bersaing; -----------------------   
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- Ada patokan dalam hokum persaingan usaha dimana ada 

perubahan 5/10% harga dan masih bisa menjual ke tempat 

lain maka ini masih 1 market; ----------------------------------------  

-  Kartel harus ada kerjasama, misalnya ada pelaku usaha yang 

sama melakukan promosi atau tidak jual untung, kemudian 

pada waktu lain dia menaikkan harga, maka mungkin itu bisa 

di katakana excessive pricing, tetapi bukan kartel, karena itu 

dilakukan 1 pelaku usaha; --------------------------------------------  

- Motif dalam kartel adalah motof ekonomi yaitu dapat 

keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan motif untuk 

mengikuti himbauan Pemerintah itu bukan motif ekonomi; -----  

- Kartel harus berjalan dalam jangka panjang dan jika hanya 

beberapa bulan tidak bisa, untuk efektifnya kartel sebagian 

besar perusahaan harus ikut, namun makin banyak pelaku 

usaha juga makin tidak efektif karena harus mengkoordinir 

orang banyak lebih sulit di banding sedikit, juga barangnya 

harus homogen, jika bervariasi harga berubah menjadi elastic 

sehingga mengaturnya semakin susah. -----------------------------  

- Sehubungan feedloter melakuan menjaga kelangsungan 

pasokan sapi dengan konsumen , dimana kalau tidak di jaga 

maka hubungan bisa rusak atau kelangsungan bisa gagal, 

karena biasanya di supply semua kemudian tidak ada barang, 

kemudian pembeli hilang, maka alasan ini bisa di terima dan 

dalam arti lain melakuan menjaga kelangsungan pasokan sapi 

dengan konsumen ( reschedule ) ini harus memberikan 

keuntungan yang lebih baik daripada kerugiannya; --------------  

- Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 unsurnya penetapan harga, 

sedangkan Pasal 11 unsurnya mengatur produksi dan 

pemasaran; 

- Jika ada Saksi mengatakan melihat ada pembicaraan harga di 

suatu tempat antar pesaing maka fakta tersebut masuk Pasal 

5; ---------------------------------------------------------------------------  

- Jika ada kartel dalam pasar bersangkutan, namun tidak ada 

hambatan bagi pelaku usaha baru untuk masuk dalam pasar 

bersangkutan dan juga pelaku usaha lain bisa masuk, maka 

kartel tidak akan efektif;  ----------------------------------------------   
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- Dalam bukti ekonomi masuk dalam bukti petunjuk, namun 

bukti ekonomi tidak cukup untuk di jadikan petunjuk tentu 

butuh bukti lain yaitu dokumen, keterangan saksimaupun 

pelaku usaha, sehingga tidak hanya pengetahuan hakim atau 

Komisi secara bebas, tetapi harus berdasarkan 3  bukti 

tersebut; ------------------------------------------------------------------  

- Kalau barang sudah terjual semua logikanya bukan Kartel; ----  

- Menaikan harga tidak di larang, yang di larang adalah 

menaikkan harga dengan cara kesepakatan; -----------------------  

- Untuk menentukan subtitusi atau tidak tidak suatu barang, 

tidak terletak pada sulitnya mendapatkan barang, tetapi 

apakah produk ini masih bisa di beli kalau produknya di 

wilayah lain;--------------------------------------------------------------  

- Untuk survive tidak bisa Kartel, karena tidak mungkin tujuan 

Kartel untuk tujuan collapse bersama-sama; ----------------------  

- Pasal 19 huruf c harus ada perjanjian, karena untuk 

membuktikan secara bersama-sama, namun kalau hanya 

satu perusahaan, maka yang ada inpenden; -----------------------  

- Hasil riset untuk tentukan relevan market perlu di masukan 

dalam satu dokumen putusan; ---------------------------------------  

- Karena kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah sangat kecil, 

sehingga feedloter melakukan pengaturan demi 

keberlangsungan usahanya kedepan tidak melanggar 

sebagaimana tuduhan dalam perkara  ini dan juga  feedloter 

tidak dapat di persalahkan, jika tidak dapat memenuhi 

permintaan pasar karena kuotanya kecil; --------------------------  

 

IX.Untuk menentukan apakah dugaan Pelapor pada perkara a quo 

mempunyai cukup bukti, maka semua unsur secara kumulatif pada  

Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c yang didugakan kepada Terlapor VII  

bersesuaian dengan fakta hukum;  ----------------------------------------------  

PASAL 11 :  ---------------------------------------------------------------------------  
 

1. Unsur Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya :  ------------------  
 

Terlapor VII tidak pernah membuat perjanjian baik secara lisan atau 
secara tertulis atau secara diam – diam dengan Pesaing untuk 

mengatur produksi dan atau pemasaran sapi impor;  ------------------  
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2. Unsur bermaksud mempengaruhi harga : --------------------------------  
 

Terlapor VII dalam menentukan harga secara independen; ------------  
 

3. Unsur  mengatur produksi dan atau pemasaran : -----------------------  
 

Terlapor VII tidak dapat mengatur produksi sapi impor, karena 
pasar geografis dan pasar produk Terlapor berbeda dengan Terlapor 
lainnya; --------------------------------------------------------------------------  

 
4. Dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat : ---------------------------------------------  
 

Pengusaan pasar Terlapor VII pada pasar bersangkutan sangat 

kecil, karena sapi impor lebih banyak digunakan untuk bahan baku 
RPH ( 80% untuk RPH : 20 % jual sapi hidup ); --------------------------  

 
PASAL 19 huruf c :  -----------------------------------------------------------------  

 

 Unsur membatasi peredaran  dan atau penjualan sapi impor :  -----  

a. Bahwa yang di maksud unsur mengatur peredaran dan/atau 
penjualan dalam perkara ini adalah :  ---------------------------------  
 Terlapor VII membuat Perjanjian secara tertulis dan/atau 

lisan melalui asosiasi dengan feedloter lainnya untuk 
mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain 

dengan maksud untuk mengatur Peredaran dan/atau 
Penjualan sapi impor; -------------------------------------------------  

 Terlapor VII tidak membuat secara tertulis dan/atau lisan 

atau secara diam – diam melalui asosiasi dengan feedloter 
lainnya untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih 

pelaku usaha lain dengan maksud untuk mengatur Peredaran 
dan/atau Penjualan sapi impor, kerena Terlapor VII menjual 
sapi impor hanya jika kebutuhan bahan baku RPH Terlapor 

VII sudah tercukupi, sehingga penjualan atau peredaran sapi 
di tentukan secara independen oleh Terlapor VII; ----------------  

 
 

 Unsur penguasaan pasar ( monopoli ) : ----------------------------------  

Pengusaan pasar Terlapor VII pada pasar bersangkutan sangat 
kecil, karena sapi impor lebih banyak digunakan untuk bahan 

baku RPH ( 80% untuk RPH : 20 % jual sapi hidup );  ----------------  
 

26. Menimbang bahwa Terlapor VIII (PT Citra Agro Buana Semesta) 

menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya 

memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T8.6):  --------------------------  

I. ANALISIS FAKTA  ------------------------------------------------------------   
1. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti bahwa sumber 

daging yang dikonsumsi oleh konsumen akhir di 
JABODETABEK adalah dari Sapi Impor, Sapi Lokal, Daging 
Impor (lihat pendapat ahli Dr. Kurnia Toha, MS), bahkan 

diduga adanya dari Daging Impor Ilegal (lihat pendapat ahli 
Dr. Ir Rochadi Tawaf, MS). --------------------------------------------  
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2. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti TERLAPOR VIII 

dalam bulan Agustus 2015 dan September 2015 telah 
diperiksa oleh Polda Jawa Barat berkenaan dengan dugaan 

penimbunan, dimana atas proses penyelidikan tersebut tidak 
berlanjut, bahkan terhadap TERLAPORXX dan TERLAPOR 
XXVII telah dihentikan proses penyidikannya (SP3) dengan 

nomor S. Tap/5.b/I/2016/ Dit Tipideksus.  -----------------------  
3. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti pelaku rantai pasok 

sapi-daging tata niaga di JABODETABEK yaitu Feedloter, 
Pedagang Perantara, Jagal, Belantik, RPH (Rumah Potong 
Hewan), Pedagang Besar, Bos Daging dan Pedagang Lapak 

seperti tercantum dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) 
No 34 hal 10.  -----------------------------------------------------------  

4. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti TERLAPOR VIII 
memasok ke Jabodetabek selain sapi potong impor, juga 
memasok sapi potong lokal. ------------------------------------------  

5. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti pembentukan harga 
jual sapi potong TERLAPOR VIIIsangat tergantung pada harga 

beli sapi bakalan baik lokal maupun impor, currency , biaya 
perolehan (bea masuk, handling inklaring, karantina, 
angkutan), biaya pakan dan operasional,biaya overhead, serta 

pertimbangan harga replacement stok sapi bakalan baik lokal 
maupun impor. ---------------------------------------------------------  
(Lihat grafik 1, 2, 3 dan 4  dibawah). 

 
6. Bahwa merupakan fakta hukum terbukti harga jual sapi 

potong TERLAPOR VIII pada bulan Juli,Agustus, dan 
September tahun 2015 dipengaruhi oleh unsur : ----------------  
a. Harga beli sapi bakalan baik lokal maupun impor.  ---------  

b. Currency (nilai tukar rupiah terhadap US Dollar (USD) 

atau Australian Dollar (AUD)  -----------------------------------  

c. Biaya perolehan (bea masuk, handling inklaring, 

karantina, angkutan) ----------------------------------------------  

d. Biaya pakan dan operasional ------------------------------------  

e. Biaya overhead -----------------------------------------------------  

f. Pertimbangan harga replacement stok sapi bakalan baik 

lokal maupun impor. ----------------------------------------------  

g. Keseimbangan harga antara penjual dan pembeli (Lihat 

Tabel. 2). ------------------------------------------------------------  

 

7. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti harga jual 
TERLAPOR VIII relatif  paling murah hal ini menunjukan 
perbedaan harga dibanding TERLAPOR lainnya, sebagaimana 

dinyatakan oleh Majelis Komisi dalam persidangan tanggal 11 
Pebruari 2016 (lihat BAP TERLAPOR VIII No.111). ----------------  

8. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti kenaikan rataan 
harga jual TERLAPOR VIII dalam bulan Agustus 2015 
disebabkan oleh kenaikan harga beli sapi bakalan baik lokal 

maupun impor, nilai tukar Rupiah terhadap USD atau AUD , 
biaya perolehan (bea masuk, handling inklaring, karantina, 

angkutan), biaya pakan dan operasional ,biaya overhead, serta 
pertimbangan harga replacement stok sapi bakalan baik lokal 
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maupun impor, serta adanya keseimbangan harga baru 

antara penjual dan pembeli. (Dapat dilihat Grafik 1,2,3 dan 4 
dibawah). ----------------------------------------------------------------  

9. Bahwa merupakan fakta hukum terbukti dalam bulan Mei 
dan Juni 2015 TERLAPOR VIII mengalami kerugian, 
sebagaimanadalam laporan rugi-laba yang telah di review oleh 

Kantor Akuntan Publik.(vide surat bukti TERLAPOR.VIII-2).-----  
10. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti TERLAPOR VIII 

setiap melakukan importasi sapi bakalan impor diwajibkan 
memiliki Surat Persetujuan Impor (SPI) yang waktu dan 
jumlahnya ditetapkan oleh Pemerintah. (Dapat dilihat Tabel 3. 
dibawah)dan (vide surat bukti TERLAPOR.VIII-3). -----------------  

11. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti TERLAPOR VIII, 

selama periode 2012 sampai dengan 2015 tidak pernah 
melakukan pembatasan pasokan sapi potong ke pasar.  (vide 
surat bukti TERLAPOR.VIII-4A). --------------------------------------  

12. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti  TERLAPOR VIII 
pada tanggal 8,9,10,11, dan 12 Agustus 2015 masih 

melakukan pasokan sapi potong ke Jabodetabek. (vide surat 
bukti TERLAPOR.VIII-5A dan 5B). ------------------------------------  

13. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti jumlahpenjualan 
pada bulan Juli, Agustus, dan September 2015   TERLAPOR 
VIII  diatas rata-rata jumlah penjualan bulanan pada tahun 

2015.(Dapat dilihat Tabel 5. dibawah). -----------------------------  
14. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti cara pembayaran 

konsumen kepada TERLAPOR VIII tidak selalu dalam bentuk 
cash, juga dilakukan dengan cara pembayaran tempo. (vide 
surat bukti TERLAPOR.VIII-7). ----------------------------------------  

15. Bahwa merupakan fakta hukum terbukti TERLAPOR VIII, 
melakukan pemasokan baik sapi potong lokal maupun impor 

setiap tahunnya. (Dapat dilihat Tabel 6 dibawah). ----------------  
16. Bahwa merupakan fakta hukum terbukti TERLAPOR VIII, dari 

tahun 2012 sampai dengan 2015 melakukan pembelian sapi 
bakalan lokal dengan tujuan menutupi kekurangan pasokan 
sapi bakalan impor sebagai akibat kebijakan kuota 

impor.(Dapat dilihat Tabel 7.dibawah). -----------------------------  
17. Bahwa merupakan fakta hukum harga beli sapi bakalan lokal 

TERLAPOR VIII pada kurun tahun 2012 sampai dengan 2015, 
terbukti tren harganya naik. (Dapat dilihat Grafik.1 
dibawah).Sekaligus terbukti kenaikan harga beli sapi bakalan 

lokal berkontribusi terhadap kenaikan harga jual sapi potong 
baik lokal maupun impor.  -------------------------------------------  

18. Bahwa merupakan fakta hukum terbukti Penjualan 
TERLAPOR VIII di Jabodetabek selama periode tahun 2012 
sampai dengan Agustus 2015  sebesar 0,87%dari kuota 

nasional (SPI), dengan rincian berikut : ----------------------------  

-  SPI 2012       :   283.000  ekor       Jual Jabodetabek :  6.803 ekor 

-  SPI 2013       :   266.988  ekor Jual Jabodetabek :  4.955 ekor 

-  SPI 2014       :   793.410  ekor Jual Jabodetabek :  1.013 ekor 

-  SPI s/d  
    Agustus 2015 :   390.441  ekor 

 
Jual Jabodetabek :  2.312 ekor 

    Total             :1.733.839 ekor                          15.083 ekor   
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Total SPI Nasional periode Tahun 2012 sampai dengan 

Agustus 2015 sebesar 1.733.839 ekordan total penjualan sapi 
TERLAPOR VIII di Jabodetabek sebesar 15.083 ekor, sehingga 

pasokan TERLAPOR VIII ke Jabodetabek sebesar 0.87 %.(lihat 
Laporan Dugaan Pelangaran Hal 16 no 70, Hal 30 no 26, 
Lampiran No 9). (vide surat bukti TERLAPOR.VIII-4A). ------------  

 
19. Bahwa merupakan fakta hukum terbukti TERLAPOR VIII, 

disamping melakukan pasokan sapi potong baik lokal 
maupun impor ke Jabodetabek juga selalu melakukan 
pasokan ke beberapa daerah di Jawa Barat (Dapat dilihat 
Tabel 4 dibawah).  -----------------------------------------------------  

20. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti TERLAPOR VIII 

telah merealisasikan Surat Persetujuan Impor (SPI) mendekati 
100%.(vide surat  bukti TERLAPOR.VIII-4A).  -----------------------  

 
 

II. ANALISIS YURIDIS  ----------------------------------------------------------  

Bahwa sebagaimana Laporan Dugaan Pelanggaran No 10/KPPU-
1/2015, terhadap TERLAPOR VIII dugaan telah melanggar 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut :  -----------------------------------  
 

Pasal 11 dan pasal 19 huruf c Undang undang no 5 tahun 1999 

tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 
sehat  ----------------------------------------------------------------------------  

 

A. Terhadap Pasal 11 UU No 5 Tahun 1999  ----------------------------  
 

Bahwa sebagaimana dalam laporan diduga adanya pelanggaran 
terhadap Pasal 11 yaitu:  ------------------------------------------------  
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 
pesaingnya yang bermaksud 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”  -------------------------------------------------------------------------------  

 

Dari ketentuan Pasal 11 UU No 5 Tahun 1999 dapat 

dikonstantir unsur esensial adalah adanya “perjanjian 
penentuan harga dan pengaturan produksi.”  ----------------------  
 

Bahwa sebelum menganalisis unsur-unsur pasal sebagaimana 

Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP). Menurut hemat 
TERLAPOR VIII, laporan aquo haruslah dikualifikasikan 
sebagai laporan yang tidak jelas ( obscuur libel ) setidak-

tidaknya bersifat prematur. Fakta ini didukung dengan fakta 
hukum : --------------------------------------------------------------------  

 

a. Sumber daging yang dikonsumsi oleh konsumen akhir di 
JABODETABEK adalah dari Sapi impor, Sapi lokal, daging 

impor,  bahkan diduga adanya daging Impor ilegal, seperti 
pendapat yang disampaikan oleh ahli :  -------------------------  

 

- Ir. Wignyo Sadwoko, M.M Saksi dari Kementerian 
Pertanian :  ------------------------------------------------------  
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“Urutan untuk Jabodetabek adalah supply sapi impor, daging 
impor baru sapi lokal” (lihat BAP saksi Kementerian Pertanian 
Ir. Wignyo Sadwoko, M.M no 87). -----------------------------------  

 

- Ahmad Ibnu Attoilah, Saksi dari TERLAPOR XVI : --------  
 

“ (Sumber Sapi) Dari Rumpinari 90% sapi impor, sisanya 10 % 
sapi lokal, yang kami peroleh dari Lampung Selatan..dst..” 
(lihat BAP saksi TERLAPOR XVI  Ahmad Ibnu Attoilah no 6). -----  
“…dst… 3 bulan sekali saya ke Lampung Selatan untuk 
mengambil sapi …dst…biasanya saya ambil bisa 20-40 ekor 
(Lokal) (lihat BAP saksi TERLAPOR XVI Ahmad Ibnu Attoilah no 
7). --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

- Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS, Ahli : -----------------------------  
 

” ..dst…bahwa ujung dari bisnis ini adalah daging. Daging itu 
jika sudah ada di pasar, tidak akan dikenal lagi (sulit 
dibedakan) daging sapi asal mana, apakah asal sapi Bali, 
apakah asal kerbau, apakah asal impor, dan sebagainya. “ 
(lihat BAP Ahli Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS no 9). ------------------------  
“Sapi lokal ini jelas merupakan substitusinya, yang 
sebenarnya menurut saya bukan sapi lokal substitusinya, tapi 
sapi impor substitusinya”(lihat BAP Ahli Dr. Ir. Rochadi Tawaf, 
MS no 21).  ------------------------------------------------------------------------------  
“…dst…Kebutuhan daging di Jabodetabek ini, pertama 
dipenuhi oleh sapi lokal, sapi impor, daging impor, kemudian 
bahan baku daging, dalam artian produk daging yang ada, 
dan daging (impor) ilegal…dst…” (lihat BAP Ahli Dr. Ir. Rochadi 
Tawaf, MS no 56). --------------------------------------------------------------------  

 

Sementara Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) hanya 

menyajikan data-data yang konon dilakukan oleh para 
TERLAPOR, yaitu sapi impor tanpa menyajikan data-data 
sumber daging lainya incasu sapi lokal dan daging impor. 

Hal ini membuktikan tuduhan dalam perkara sekarang ini, 
tidak berbasis pada scientific base (evidence) yang objektif. 

Padahal menurut pendapat yang disampaikan oleh ahli Dr. 
Kurnia Toha, MS berkenaan dengan pasar bersangkutan 
haruslah dilakukan survey terlebih dahulu, tidak bisa 

ditebak-tebak (lihat BAP Ahli Dr. Kurnia Toha, MS no 19, 21, 
22, 64, 76 dan 79). Dengan demikian Laporan Dugaan 

Pelangaran (LDP) aquo bertentangan dengan prinsip 
keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukum (Rechtssicherheit), 
sehingga karenanya haruslah dinyatakan batal demi 

hukum (Nietigbaar). -------------------------------------------------  
 

b. Pelaku rantai pasok sapi-daging di JABODETABEK terdiri 
dari Feedloter, Pedagang Perantara, Jagal, Belantik, Rumah 

Potong Hewan (RPH), Pedagang Besar, Bos Daging dan 
Pedagang Lapak seperti tercantum dalam Laporan Dugaan 

Pelanggaran (LDP) No 34 hal 10.  ---------------------------------  
Sementara yang ditetapkan dalam perkara sekarang ini 
terbatas hanya pada para TERLAPOR yang berusaha di 

bidang penggemukan sapi impor (Feedloter). -------------------  
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1. Unsur Perjanjian Penentuan Harga  ------------------------------------  
 

Bahwa tidak terbukti secara hukum TERLAPOR VIII telah 

melakukan perjanjian dengan TERLAPOR lainnya berkenaan 
dengan harga jual sapi potong. Fakta hukum ini didukung 

dengan : 
 

a. Fakta yang terungkap dalam persidangan  Tanggal 11 

Pebruari 2016, majelis komisi telah dengan tegas 
mengkonstantir    harga jual TERLAPOR VIII paling murah 
dibanding TERLAPOR lain hal ini menunjukan perbedaan 

harga dibanding TERLAPOR lainnya. (Lihat BAP TERLAPOR 
VIII No 111).  -----------------------------------------------------------  

 
b. Bahkan terbukti TERLAPOR VIII dalam aktivitas usaha 

mengalami kerugian (Vide surat bukti TERLAPOR.VIII-2). -------  
 
c. Bahwa merupakan fakta hukum harga beli sapi bakalan lokal  

TERLAPOR VIII pada kurun tahun 2012 sampai dengan 
2015, terbukti tren harganya naik. Sekaligus terbukti 
kenaikan harga beli sapi bakalan lokal berkontribusi 

terhadap kenaikan harga jual sapi potong.  ----------------------  
 

Tabel 1.  Rataan harga beli sapi bakalan lokal TERLAPOR VIII 
tahun 2012 s/d tahun 2015. 

     

No Bulan 
2012 2013 2014 2015 

(Rp/Kg) (Rp/Kg) (Rp/Kg) (Rp/Kg) 

1 JANUARI 23,895 32,030 39,090 39,000 

2 FEBRUARI 24,528 33,487 39,320 39,838 

3 MARET 24,979 33,531 39,972 39,421 

4 APRIL 25,213 35,199 38,670 39,975 

5 MEI 25,029 35,536 38,000 49,037 

6 JUNI 24,768 35,478 49,613 47,421 

7 JULI 26,954 36,502 50,832 50,006 

8 AGUSTUS 25,613 36,932 52,471 50,277 

9 SEPTEMBER 27,435 37,458 - 49,896 

10 OKTOBER 29,031 35,322 - 41,662 

11 NOPEMBER 30,894 36,899 - 44,064 

12 DESEMBER 32,116 37,464 - 44,022 

 

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon perhatian terhadap  
pendapat ahli Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS :  ------------------------  

 
“ ..dst..harga sapi lokal lebih tinggi, maka permintaan sapi impor 
akan naik. Waktu terjadi kenaikan harga daging, menyebabkan 
harga sapi lokal naik, sehingga harga sapi bakalan lokal pun turut 
naik..dst..”  --------------------------------------------------------------------  
(lihat BAP Ahli Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS, no 84)  ------------------------  

 

Fakta hukum ini sekaligus membuktikan kenaikan harga jual 
sapi potong dalam tahun 2013 tidak hanya diakibatkan faktor 

currency namun juga dari adanya kenaikan harga pembelian 
sapi bakalan lokal.  ----------------------------------------------------  
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d. Bahwa  harga jual sapi potong impor TERLAPOR VIII selama 

tahun 2015  dapat dilihat dari tabel dibawah ini :  -------------  
 

Tabel 2.  Rataan harga jual sapi potong impor TERLAPOR VIII per 
bulan tahun 2015. ----------------------------------------------------------  

No Bulan 
HARGA 

(Rp/Kg) 

1 JANUARI 35,130 

2 FEBRUARI 36,406 

3 MARET 37,021 

4 APRIL 36,412 

5 MEI 35,962 

6 JUNI 36,330 

7 JULI 38,467 

8 AGUSTUS 39,632 

9 SEPTEMBER 38,123 

10 OKTOBER 39,035 

11 NOPEMBER 39,471 

12 DESEMBER 39,983 

 

Dengan demikian harga jual sapi potong yang ditetapkan 
oleh TERLAPOR VIII ditetapkan berdasarkan variabel-
variabel seperti terurai di bawah ini yaitu :  ---------------------  
a. Harga beli sapi bakalan baik lokal maupun impor.  ------  

b. Currency (nilai tukar rupiah terhadap US Dollar (USD) 

atau Australian Dollar (AUD) ---------------------------------  

c. Biaya perolehan (bea masuk, handling inklaring, 

karantina, angkutan) -------------------------------------------  

d. Biaya pakan dan operasional ---------------------------------  

e. Biaya overhead --------------------------------------------------  

f. Pertimbangan harga replacement stok sapi bakalan baik 

lokal maupun impor. -------------------------------------------  

g. Keseimbangan harga antara penjual dan pembeli. --------  

 

Grafik 1. Perkembangan Harga Jual Sapi Potong (Rp/kg)  Harga Beli 
Sapi Lokal (Rp/Kg), Harga Beli Sapi Bakalan Impor CIF Pelabuhan 
(USD/Kg), dan Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar (Rp/USD) 
Berdasarkan Tanggal Impor Sapi Bakalan TERLAPOR VIII tahun 
2012 s/d Bulan Agustus tahun 2015. -------------------------------------  

 

 
 Grafik yang kosong menunjukan tidak ada pembelian pada bulan tersebut 
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a. Harga beli sapi bakalan baik lokal maupun impor --------  

Dari Grafik 1 terbukti bahwa perkembangan harga beli 
sapi bakalan impor (USD/Kg)dalam periode 2012 

sampai dengan Agustus 2015 adalah relatif berfluktuasi 
tergantung terhadap musim (season) yang berpengaruh 
kepada ketersediaan dan harga sapi bakalan impor di 

negara asalnya (Australia).  Sedangkan untuk bakalan 
sapi lokal dalam periode 2012 – Agustus 2015 naik 

sebesar 84 %.  -------------------------------------------  
 

b. Currency Rates (nilai tukar rupiah terhadap USD) -------  

Dari Grafik 1 terbukti bahwa perkembangan nilai tukar 
Rupiah terhadap USD berdasarkan Kurs tengah BI 

dimana pada akhir bulan Januari 2012 adalah Rp 
9.000/USD dan pada akhir bulan Agustus 2015 adalah 
Rp 14.027/USD sehingga selama periode ini Rupiah 

melemah 55.86 %. ----------------------------------------------  
 

Adapun harga perolehan sapi bakalan adalah Harga beli 
sapi bakalan per kilogram hidup (dalam USD) dikalikan 
dengan Kurs Nilai Tukar Rupiah terhadap USD.  ---------  

 
Dengan demikian, terbukti bahwa perkembangan rataan 
harga jual bulanan sapi siap potong TERLAPOR VIII 

selama periode yang sama adalah sebesar Rp 25.346/kg 
hidup di RPH menjadi Rp 39.632/kg hidup di RPH, atau 

meningkat sebesar 56.36 %. Hal ini membuktikan 
bahwa salah satu pengaruh terbesar dalam menentukan 
harga jual sapi siap potong adalah nilai tukar Rupiah 

terhadap USD. Fakta ini didukung pula dengan 
pendapat ahli Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS yang pada 

pokoknya berpendapat: ----------------------------------------  
 

“…dst… penentuan harga sapi ini ditentukan secara teoritis 
dan praktis, yaitu dari faktor-faktor produksi, dari harga 
pakan, biaya tenaga kerja, investasi, dan lain-lain. Selain itu, 
ada faktor eksternal yang tadi juga sudah saya sampaikan, 
yang tidak bisa dikendalikan oleh para feedlot ini dalam 
menetapkan harga sapi, misalnya adanya perubahan nilai 
dollar dan kebijakan Pemerintah”. (lihat BAP Ahli Dr. Ir. 
Rochadi Tawaf, MS, no 31)  ------------------------------------------  

 
c. Biaya perolehan (bea masuk, handling inklaring, 

karantina dan  angkutan) dapat dilihat dari grafik di 
bawah ini : -------------------------------------------------------  

 
Grafik 2. Perkembangan Biaya Perolehan Ternak (Handling 
Inklaring Karantina Bea Masuk dan Transportasi) (Rp/Ekor) 
TERLAPOR VIII tahun 2012 s/d Agustus 2015. -----------------  
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Dari Grafik 2. terlihat perkembangan Biaya Perolehan 
dalam periode tahun 2012 sampai dengan Agustus 2015 

terjadi kenaikan sebesar 122%, dari Rp 337.029/ekor 
menjadi Rp 746,581/ekor, yang disebabkan oleh :  ------  

- Bea masuk 5%, berdasarkan  Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 213 /PMK.011/2011, yang 
sebelumnya tidak dikenakan.  ---------------------------  

- Biaya angkutan mengalami kenaikan sebesar 37 % 

dipengaruhi oleh kenaikan BBM. ------------------------  

- Biaya handling inklaring mengalami kenaikan 
sebesar 18 %. -----------------------------------------------  

 
d. Biaya pakan dan operasional dapat dilihat dari Grafik 3 

di bawah ini : ----------------------------------------------------  

 
Grafik 3. Perkembangan Biaya Pakan dan Operasional 
TERLAPOR VIII tahun 2012 s/d Agustus 
2015.(Rp/Ekor/Hari) 

 

 
 

Dari Grafik 3 terlihat perkembangan Biaya Pakan dan 
Operasional dalam periode tahun 2012 sampai dengan 

Agustus 2015 terjadi kenaikan sebesar 46%, dari Rp 
18.812/ekor/hari menjadi Rp 27.556/ekor/hari. yang 
disebabkan oleh :  ----------------------------------------------  

- Harga bahan baku pakan sapi selama periode   
tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami 
kenaikan sebesar 46%.  -----------------------------------  

- Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Garut 
(Lokasi Kandang TERLAPOR VIII) dari tahun 2012 

1 2012  337,029 

2 2013  616,271 

3 2014  718,175 

4 2015  746,581 

Kenaikan 122%
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sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan 

sebesar 42 %. -----------------------------------------------  

- Biaya Listrik dari tahun 2012 sampai dengan tahun 
2015 mengalami kenaikan sebesar  59%. --------------  

- Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dari tahun 2012 
sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan 
sebesar  61%. -----------------------------------------------  

 

e. Biaya Overhead dapat dilihat dari grafik di bawah ini : --  
 

Grafik 4. Perkembangan Biaya Overhead TERLAPOR VIII  
tahun 2012 s/d Agustus 2015.(Rp/Ekor/Hari)  -----------------  

 
 

Dari Grafik 4 terlihat perkembangan biaya overhead 
dalam periode tahun 2012 sampai dengan Agustus 2015 

terjadi kenaikan sebesar 57%, dari Rp 6.990/ekor/hari 
menjadi Rp 10.979/ekor/hari,yang disebabkan oleh :  --  

- Upah Minimum Regional (UMR) Kota Bandung 

(Kantor TERLAPOR VIII) dari tahun 2012 sampai 
dengan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar  11 
%. -------------------------------------------------------------  

- Kenaikan biaya karena utilitas kandang yang tidak 
optimal karena ada pengaturan kuota impor oleh 
Pemerintah.  -------------------------------------------------  

 
Dengan demikian terbukti bahwa kenaikan harga jual 
sapi siap potong berdasar kepada, harga beli sapi 

bakalan baik lokal maupun impor, currency (nilai tukar 
rupiah terhadap USD), biaya perolehan (bea masuk, 

handling inklaring, karantina, angkutan), biaya pakan 
dan operasional, biaya overheadyang menyebabkan 
naiknya harga jual sapi potong sejak tahun 2012 

sampai dengan Agustus 2015. -------------------------------  
 

Bahwa dasar perhitungan yang dilakukan TERLAPOR 

VIII  seperti terurai di atas, didukung pula dengan  
pendapat para ahli :  -------------------------------------------  

 
1. Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS yang pada pokoknya 

berpendapat :  -----------------------------------------------  

 

1 2012    6,990 

2 2013    9,934 

3 2014    8,906 

4 2015  10,979 

Kenaikan 57%
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 …dst…biaya produksi, harga dollar, itu semua 
menentukan terhadap produk output harga daging di 
Indonesia.(lihat BAP AhliDr. Ir. Rochadi Tawaf, MS no 9) 
 -------------------------------------------------------------------------------------  

 …dst…sebagian besar dari penentu harga daging tadi 
dari biaya produksinya, serta dari faktor internal dan 
eksternal. Faktor eksternal misalnya katakanlah kita 
sebut sebagai perubahan nilai dollar dan volume usaha, 
teknologi. (lihat BAP Ahli Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS no 
12) --------------------------------------------------------------------------------  

 Penentuan harga sapi ini ditentukan secara teoritis dan 
praktis, yaitu dari faktor-faktor produksi, dari harga 
pakan, biaya tenaga kerja, investasi, dan lain-lain. 
(lihat BAP Ahli Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS no 31) -------------  

 Ya perinsipnya ada dua faktor (pembentukan harga) 
dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Yang internal 
itu adalah biaya produksi, yang di dalamnya adalah 
dari mulai pakan, tenaga kerja, modal, dan seterusnya, 
serta bibit. Yang eksternal misalnya nilai dollar yang 
berubah, mungkin juga kebijakan, mungkin juga 
ditambahkan demand atau kompetitor, harga 
kompetitor. (Lihat BAP Ahli Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS no 
144).------------------------------------------------------------------------------  

 

2. Afip Arief Bustaman, SE, MIB, MEc yang pada 
pokoknya berpendapat : ------------------------------------  

 
 Perhitungan harga juga perlu di drive dari struktur 

biaya yang dimiliki dan margin perusahaan. Serta 
seberapa sensitive nilai tukar terhadap biaya yang 
harus dikeluarkan perusahaan…dst…(Lihat BAP Ahli 
Afip Arief Bustaman, SE, MIB, MEc no 7). -----------------------   

 Ketika kuantitas barang yang diimpor menurun maka 
akan menaikan harga…dst… (Lihat BAP Ahli Afip Arief 
Bustaman, SE, MIB, MEc no 14). ------------------------------------  

 Dengan kondisi itu (penurunan kuantitas), perlu 
pertimbangan bahwa pembagi output menjadi lebih 
kecil sehingga fixed cost akan naik…dst…(Lihat BAP 
Ahli Afip Arief Bustaman, SE, MIB, MEc no 14) ---------------  

 …dst…kuota import antar perusahaan berbeda, 
sehingga akan menghasilkan biaya produksi yang 
berbeda. (Lihat BAP Ahli Afip Arief Bustaman, SE, MIB, 
MEc no 38). --------------------------------------------------------------------  

 
 

2. Unsur Perjanjian Pengaturan Produksi. -------------------------------  
 

Bahwa atas impor sapi bakalan oleh TERLAPOR VIII diatur oleh 
peraturan perundangan, yaitu :  -------------------------------------------    

 

a. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Permendag no 46 tahun 2013 : --  
 
 “ Impor hewan dan produk hewan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah 
mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri”.  -------------------------  
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b. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) dan (3) Permendag no 46 tahun 

2013 tentang ketentuan impor dan ekspor hewan dan produk 
hewan: -------------------------------------------------------------------  
 
 “Persetujuan impor diterbitkan setiap awal triwulan dan persetujuan 
impor berlaku 3 bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya 
persetujuan impor” -----------------------------------------------------------------------------  

 

c. Berdasarkan Pasal 13 Permendag no 46 tahun 2013 : ----------  
 
“ Wajib merealisasikan impor hewan dan produk hewan paling 
sedikit 80%”   -----------------------------------------------------------------  

 

Bahwa proses penggemukan yang dilakukan oleh TERLAPOR VIII, 

terbukti dilakukan dalam jangka  waktu tertentu yang diatur 
dalam peraturan perundangan, yaitu sebagai berikut : --------------  

 

a. Berdasarkan Pasal 12 ayat c Peraturan Menteri Pertanian No 

85 Tahun 2013 Tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi 

Indukan, dan Sapi Siap Potong ke Wilayah Negara Republik 

Indonesia,  yang menyatakan:  --------------------------------------  

“Berat badan per ekor maksimal 350 kg pada saat tiba di pelabuhan 

pemasukan, dan berumur tidak lebih dari 30 bulan serta harus 

digemukan minimal 60 hari setelah masa karantina.”  -----------------------  

 

b. Berdasarkan  Pasal 36B ayat (5) Undang-Undang No. 41 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, 

yang menyatakan:------------------------------------------------------  

   “Setiap orang yang memasukan Bakalan dari luar negeri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan 

penggemukan di dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah dalam 

jangka waktu paling cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan karantina 

berupa pelepasan.” ----------------------------------------------------------------------------  

 

Tabel 3.  Surat Persetujuan Impor TERLAPOR VIII tahun 2012 s/d 
2015. 

TAHUN SURAT PERSETUJUAN IMPOR (ekor) Total 

(ekor) TRIWULAN 
1 

TRIWULAN 
2 

TRIWULAN 
3 

TRIWULAN 
4 

2012 3.500 8.000 6.636 18.136 

2013 13.395 7.500 20.895 

2014 3.946 11.000 10.000 7.000 31.946 

2015 3.492 10.617 2.010 5.600 21.719 

 

Juga jumlah produksi proses penggemukan ditentukan oleh 
jumlah Surat Persetujuan Impor (SPI) dan realisasi Impor sapi 
bakalan TERLAPOR VIII mulai dari tahun 2012 sampai 

dengan Agustus 2015 seperti dalam Tabel 3 diatas.(vide surat 
bukti TERLAPOR.VIII- 3)  ----------------------------------------------  
 
Bahwa selain mendasarkan pada peraturan perundang-
undangan seperti tersebut diatas dan surat bukti 

TERLAPOR.VIII-3, juga terbukti TERLAPOR VIII dalam periode 
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2012 sampai dengan Triwulan 3 tahun 2015 telah 

merealisasikan Surat Persetujuan Impor 95%, dimana batas 
minimal realisasi SPI adalah 80%.  ---------------------------------  

 
Bahwa selain dengan fakta hukum seperti terurai di atas, 
terbukti TERLAPOR VIII tidak melakukan pengaturan 

produksi, pula didasarkan  pada keterangan Saksi dan Ahli 
sebagai berikut: --------------------------------------------------------  

 

1. Ir. Wignyo Sadwoko M.M dari Kementerian Pertanian, yang 
pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :  -  

 
“Kementan ada kewenangan terkait pengaturan rekomendasi 
pada 2011 sampai dengan semester pertama tahun 2013…dst…” 
(Lihat BAP Saksi Kementan Ir. Wignyo Sadwoko M.M, no 98) ---------  

 
2. Moh Yani, SH  dari Kementerian Perdagangan, yang pada 

pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : --------  
 

“Pada saat TW 3 teman-teman feedloter mengajukan 200.000an 
ekor, namun belum bisa diterbitkan SPI di awal TW3 karena pada 
waktu itu akan dibawa ke sidang Kabinet dan pada akhirnya 
diputuskan dalam sidang Kabinet jumlah sapi 50.000, sehingga 
akhirnya kami menyesuaikan.”(Lihat BAP Saksi Kemendag  Moh 
Yani, SH, no 26). ----------------------------------------------------------------------------  
“Yang membagi Kemendag secara proposional” jawaban ini 
berasal dari pertanyaan :  -------------------------------------------------------------  
“siapa yang membagi kuota sapi 50.000 ekor ke pelaku usaha 
apakah Kemendag atau para pelaku usaha tersebut” (Lihat BAP 
Saksi Kemendag, no 69) ----------------------------------------------------------------  

 

3. Pendapat Dr. Kurnia Toha, MS : ---------------------------------  
 

“Ketika Pemerintah atur impor, ada proses penggemukan, ada 
aturan yang diterbitkan oleh Pemerintah maka ada intervensi 
Negara berarti Negara mengatur produksi…dst…”(lihat BAP Ahli 
Dr. Kurnia Toha, MS, no 63) -----------------------------------------------------------  
 
“Kebijakan Negara, kuota harus dipertimbangkan, karena ini 
sudah menciptakan persaingan terbatas, ini sudah jadi Regulated 
Industry .(lihat BAP Ahli Dr. Kurnia Toha, MS, no 75) ---------------------  

 

Dengan demikian tuduhan bahwa TERLAPOR VIII telah 
melakukan pengaturan produksi adalah tidak terbukti 
secara sah menurut hukum.   -----------------------------------  

 

B. Terhadap Pasal 19 Huruf c UU No 5 Tahun 1999 -------------------  
 

Bahwa selain diduga adanya pelanggaran terhadap Pasal 11 UU 

No. 5 Tahun 1999, juga TERLAPOR VIII diduga melanggar 
terhadap ketentuan Pasal 19 c yang menyatakan:  ----------------  
“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik 
sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat berupa:  -------------------------------------------------------------------  
a. ..........dst..........  -----------------------------------------------------------------------------  
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b. ..........dst.......... ------------------------------------------------------------------------------  
c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa 

pada pasar bersangkutan”-------------------------------------------------------------  
 

Dari ketentuan Pasal 19 c UU No. 5 Tahun 1999 dapat 
dikonstantir salah satu unsur esensial dari pasal tersebut 

adalah “unsur pembatasanperedaran dan atau penjualan ”.  ---  
 

Bahwa tidak terbukti secara sah secara hukum TERLAPOR VIII 

sejak tahun 2012 s/d Agustus 2015 secara sendiri dan atau 
bersama-sama melakukan tindakan mengatur pasokan sapi 

dengan cara membatasi penjualan sapi ke Rumah Potong 
Hewan (RPH) dengan alasan menjaga keberlangsungan 
persediaan, karena didukung dengan fakta hukum sebagai 

berikut: --------------------------------------------------------------------  
 

1. Unsur Pembatasan Peredaran  ------------------------------------  
 

Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti TERLAPOR VIII 
menjual sapi siap potong ex impor kepada para pembeli 

tidak terbatas pada daerah pemasaran JABODETABEK 
namun ke seluruh daerah pemasaran yang membutuhkan 

pasokan sapi siap potong selama daerah tersebut memiliki 
Rumah Potong Hewan (RPH).  -------------------------------------  

 
Tabel 4.  Daftar Rumah Potong Hewan dan Wilayah Pemasaran 

Sapi Potong  TERLAPOR VIII . 

No 

Nama Rumah Potong 

Hewan 

(RPH) 

Wilayah 

1 Batembat Kabupaten Cirebon 

2 UPTD Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya 

3 Meat Bisnis Center (MBC) 

Baleendah 

Kabupaten Bandung 

4 Cirangrang Kota Bandung 

5 UPTD Kab Bandung Barat Kabupaten Bandung Barat 

6 Purwakarta Kabupaten Purwakarta 

7 HK Mandiri Cikampek Kabupaten Karawang 

8 Cemerlang Kabupaten Sukabumi 

9 Tapos Kota Depok 

10 Kupu Kota Depok 

11 Elders Kabupaten Bogor 

12 Bubulak Kota Bogor 

13 Karawaci Kota Tanggerang 

14 Cikaret Kabupaten Tanggerang 

 

2. Unsur Pembatasan Penjualan -------------------------------------  
 

Bahwa merupakan fakta hukum terbukti 

pasokan/penjualan sapi siap potong oleh TERLAPOR VIII 
jumlahnya sangat ditentukan oleh hasil produksi proses 
penggemukan sapi bakalan impor, dimana  jumlahnya 

ditentukanberdasarkan alokasi impor oleh  Pemerintah 
dalam bentuk SPI. (Dapat dilihat Tabel 3. diatas)  -------------  
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Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti TERLAPOR VIII, 

selama periode 2012 sampai dengan 2015 tidak pernah 
melakukan pembatasan pasokan sapi potong ke pasar.  -----    

 
Tabel 5.  Jumlah Pasokan Bulanan Sapi Potong Impor TERLAPOR 
VIII  pada Bulan Januari s/d Desember 2015.  ----------------------  

No Bulan 
Jumlah 

(ekor) 

1  Januari 2.105  

2  Pebruari  2.027 

3  Maret  2.159 

4  April  2.143 

5  Mei  2.312 

6  Juni  2.563 

7  Juli  3.190 

8  Agustus  2.719 

9  September  2.926 

10  Oktober  1.758 

11  November  1.511 

12  Desember  1.860 

 
Tabel 6.  Jumlah Pasokan Sapi Potong Impor dan Lokal 
TERLAPOR VIII pada periode 2012 s/d 2015.  

No Tahun 

Pasokan 

Sapi Potong Impor 

(ekor) 

Sapi Potong 

Lokal (ekor) 

1 2012 20.295 3.863 

2 2013 19.751 5.120 

3 2014 22.607 1.951 

4 2015 27.273 1.359 

 
Tabel 7. Jumlah Pembelian Sapi Bakalan LokalTERLAPOR VIII  
pada periode 2012 s/d 2015.   

No Bulan 
Jumlah 
(ekor) 

1 2012 5.283 

2 2013 3.555 

3 2014 1.047 

4 2015 1.793 

 

Bahwa selain fakta seperti terurai di atas, merupakan fakta 
hukum, yang membuktikan TERLAPOR VIII tidak 
melakukan pembatasan penjualan yaitu :  ---------------------  

 

1. TERLAPOR VIII pada tanggal 8,9,10,11, dan 12 Agustus 

2015 masih melakukan pasokan ke Jabodetabek. (vide 
surat bukti TERLAPOR.VIII-13B ). -----------------------------  

2. TERLAPOR VIII, melakukan penjualan  pada bulan Juli, 
Agustus, dan September 2015   TERLAPOR VIII  diatas 
rata-rata penjualan bulanan pada tahun 2015. (Dapat 
dilihat Tabel 5. diatas) (vide surat bukti TERLAPOR.VIII- 
13A).  -----------------------------------------------------------------------------  

3. TERLAPOR VIII, dengan konsumen mekanisme 
pembayarnya tidak selalu dalam bentuk cash, juga 
dilakukan dengan cara pembayaran tempo. (vide surat 
bukti TERLAPOR.VIII-7).Dengan fakta ini membuktikan 
TERLAPOR VIII tetap konsisten melakukan pemasokan, 

sekalipun menghadapi  adanya resiko pelanggan tidak 
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membayar, dengan perkataan lain pelanggan tidak 

mendapatkan hambatan dalam memperoleh pasokan 
sapi potong. ------------------------------------------------------  

4. TERLAPOR VIII, melakukan pemasokan baik sapi 
potong lokal maupun sapi potong impor setiap 
tahunnya. (Dapat dilihat Tabel 6. diatas). -------------------  

5. TERLAPOR VIII, dari tahun 2012 sampai dengan 2015 
melakukan pembelian sapi bakalan lokal dengan tujuan 

menutupi kekurangan pasokan sapi bakalan impor, 
agar dapat menutupi kekurangan penjualan sapi potong 
sebagai akibat kebijakan kuota impor. (Dapat dilihat 
Tabel 7.diatas). ---------------------------------------------------------------  

6. TERLAPOR VIII pernah diperiksa oleh Polda Jabar 

berkenaan dengan dugaan adanya penimbunan, yang 
tidak terbukti.  Bahkan terhadap TERLAPOR XX PT. 
TANJUNG UNGGUL MANDIRI dan TERLAPOR XXVII PT. 

BRAHMAN PERKASA SENTOSA yang diduga telah 
melakukan penimbunan oleh Bareskrim Mabes Polri 

dinyatakan tidak terbukti, sebagaimana dari surat 
perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan nomor. 
S. Tap/5.b/I/2016/ Dit Tipideksus. -------------------------  

 

Dengan demikian, tidak terbukti secara sah menurut 

hukum TERLAPOR VIII telah melakukan pembatasan 
penjualan adalah tidak berdasar.  --------------------------------  

 

III. KESIMPULAN  ----------------------------------------------------------------  
Berdasarkan analisis fakta dan hukum sebagaimana terurai 

diatas, Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 Huruf 
c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan    

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam 
Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan 
Bekasi (JABODETABEK), sebagaimana ternyata dalam Perkara 

Nomor 10/KPPU-I/2015 sepanjang yang dituduhkan kepada 
TERLAPOR VIII adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum, 
sehingga karenanya adalah memenuhi kepastian hukum dan 

keadilan, bilamana Majelis Komisi KPPU berkenan untuk 
membebaskan TERLAPOR VIII dari segala tuduhan.  -----------------  

 
Bahwa bilamana Majelis Komisi berpendapat lain, mohon putusan 
didasarkan kepada keadilan dan kepatutan (ex aquo et bono)  -------  

 
27. Menimbang bahwa Terlapor IX (PT Elders Indonesia) menyerahkan 

Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal 

sebagai berikut (vide bukti T9.4):  -----------------------------------------------  

1. Dalam LDP halaman 3 tentang Obyek Perkara dan Dugaan 

Pelanggaran Perkara a quo dikatakan:  ----------------------------------  

Angka 1  -----------------------------------------------------------------------  

Obyek Perkara adalah: perdagangan sapi untuk memasok 

kebutuhan daging sapi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, 
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Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK) Tahun 2012 – Agustus 

2015.  --------------------------------------------------------------------------  

Angka 2  -----------------------------------------------------------------------  

Dugaan Pelanggaran: Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999.  -------------------------------------------  

2. Dalam LDP bagian Analisa Hukum halaman 26 tentang Pasar 

Bersangkutan angka 5 dikatakan: ----------------------------------------  

3. Bahwa produk yang menjadi obyek perkara ini adalah sapi impor. 

4. Dalam LDP bagian Analisa Hukum halaman 27 tentang Para 

Pelaku Usaha dikatakan: ---------------------------------------------------  

Angka 16  ---------------------------------------------------------------------  

Pelaku Usaha yang memasarkan sapi ke wilayah RPH Bekasi, 

Cikampek,…  -----------------------------------------------------------------  

Keterangan dan bukti-bukti yang telah disampaikan Terlapor IX 

pada saat penyelidikan oleh Investigator KPPU dan persidangan 

pada pokoknya adalah sebagai berikut:  ---------------------------------  

1) Bahwa sejak tahun 2004, produk yang dijual oleh Terlapor IX 

ke wilayah JABODETABEK adalah daging sapi dalam bentuk 

dingin (chilled) dan beku (frozen) yang ditujukan ke modern 

retail (supermarket), distributor daging sapi dan juga horeka 

(hotel, restoran, dan katering).  ---------------------------------------  

No Pelanggan 

 Retail 
1 Lion Super Indo, PT 

2 Supra Boga Lestari, PT 
3 Trans Retail Indonesia, PT (Carrefour) 
4 Farmers Market 

5 Boga Catur Rata, PT 
6 Matahari Putra Prima, PT 
 Distributor 

1 Hentry Jaya Fisheries, PT 
2 Santosa Agrindo, PT 

3 Classic Fine Food, PT 
4 Warung Delado, CV 
5 Sinar Offal Prima, CV 

6 Multi Jaya Mandiri, CV 

 

2) Bahwa oleh karena produk yang dipasarkan oleh Terlapor IX 

ke wilayah JABODETABEK bukan sapi impor dalam keadaan 

hidup sebagaimana dinyatakan dalam LDP maka Terlapor IX 
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bukanlah ‘Pelaku Usaha’ sebagaimana dimaksud dalam LDP 

Perkara a quo. -----------------------------------------------------------  

3) Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur produk yang menjadi 

obyek perkara dan unsur pelaku usaha sebagaimana tertuang 

dalam LDP Perkara a quo maka Terlapor IX tidak perlu lagi 

menanggapi Dugaan Pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf 

c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam 

Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, 

dan Bekasi (Jabodetabek) dalam Perkara Nomor 10/KPPU-

I/2015. --------------------------------------------------------------------  

28. Menimbang bahwa Terlapor X (PT Fortuna Megah Perkasa) 

menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya 

memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T10.4):  -------------------------  

28.1. Direksi dan Staf, PT. Fortuna Megah Perkasa tidak berniat 

untuk melakukan Monopoli dan melakukan Kartel dalam 

perdagangan sapi Import. ----------------------------------------------  

28.2. Selama pemeriksaan Dari 32 Terlapor, hanya 30% yang  kami 

kenal, dan yang lain belum kenal. ------------------------------------  

28.3. Sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang kami belum pernah 

mengadakan pertemuan untuk membicarakan kenaikan harga 

sapi bersama feedloter. -------------------------------------------------  

28.4. PT. Fortuna Megah Perkasa hanya 0,8% market, itupun bila 

dikasih rekomendasi SPI. ----------------------------------------------  

28.5. Direksi melakukan keseimbangan dalam pengemukan sapi 

dengan sebagian import dan sebagian Lokal untuk membantu 

Pemerintah, bukan semata-mata cari keuntungan. ---------------  

28.6. Direksi PT. Fortuna Megah Perkasa sangat keberatan  bila di 

anggap monopoli karena market 0.8% dan Kartel, sedangkan 

tidak pernah ada kesepakatan tertulis dan lisan dengan sesama 

Feedloter.  -----------------------------------------------------------------  

28.7. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari XXXII terlapor dan bukti- 

bukti yang dimiliki serta kesaksian - kesaksian dari saksi fakta 

maupun saksi ahli tidak terbukti adanya tuduhan kartel. -------  
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28.8. Bahwa dalam kesimpulan ini kami sebagai terlapor X tidak 

bersalah atas pasal-pasal yang dituduhkan kepada kami 

sebagai pelapor.  ---------------------------------------------------------  

Saran-saran.  -----------------------------------------------------------------------     
28.9. KPPU merekomendasikan setiap Import sapi wajib  beli sapi 

lokal 20% dari jumlah SPI di terima.  --------------------------------  

28.10. KPPU merekomendasikan ke Deptan, Setiap rekomendasi 

Impor/SPI maksimal 5000 ekor/Feedlot, untuk mencegah 

terjadi monopoli dan Kartel. -------------------------------------------   

29. Menimbang bahwa Terlapor XI (PT Great Giant Livestock) menyerahkan 

Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal 

sebagai berikut (vide bukti T11.8):  ---------------------------------------------  

Yang menjadi obyek pada Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 

sebagaimana disebutkan dalam halaman 3 LDP adalah perdagangan 

sapi untuk memasok kebutuhan daging sapi di wilayah Jakarta, Bogor, 

Depok, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK) tahun 2012 – Agustus 

2015, dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 11 dan Pasal 19 

huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi 

sebagai berikut:  -------------------------------------------------------------------  

 

a. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat :  ---------------  

“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.”  -----------------------------------------------------------------  
 

b. Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat : ---  

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik 

sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 

berupa: (c) membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa 

pada pasar bersangkutan.” --------------------------------------------------------  
 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Kesimpulan GGL yang 

disampaikan terhadap Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 

adalah sebagai berikut:  ---------------------------------------------------------  
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1. Bahwa, GGL didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas PT. 

Great Giant Livestock Company nomor 39 tanggal 6 Maret 1990, 

dibuat oleh Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, dan telah 

memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia Nomor C2.3599.HT.01.01-Th’91 tertanggal 3 Agustus 

1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 

Indonesia dengan nomor 1227 tanggal 20 Maret 1992 Tambahan 

Berita Negara Republik Indonesia No. 23.  ------------------------------  

 

2. Bahwa sampai dengan tanggal Kesimpulan GGL ini dibuat, 

berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

GGL nomor 76 tertanggal 1 Juni 2015 dibuat dihadapan Rudy 

Siswanto, SH., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah 

mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor 

AHU-0938332.AH.01.02.Tahun 2015 tertanggal 29 Juni 2015, 

susunan pemegang saham dari GGL adalah sebagai berikut: -------  

a) PT. Great Giant Pineapple, pemilik dan pemegang 22.499 (dua 

puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) lembar 

saham, atau senilai Rp. 224.990.000.000,- (dua ratus dua 

puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh juta 

Rupiah), mewakili 99,9956% (sembilan puluh sembilan koma 

sembilan sembilan lima enam persen) dari keseluruhan modal 

disetor dan ditempatkan GGL; dan  ---------------------------------  

b) PT. Sewu Agro Investama, pemilik dan pemegang 1 (satu) 

lembar saham, atau senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 

Rupiah), mewakili 0,0044% (nol koma nol nol empat empat 

persen) dari keseluruhan modal disetor dan ditempatkan GGL; 

dan ------------------------------------------------------------------------  

3. Bahwa sampai dengan tanggal Kesimpulan GGL ini dibuat, 

berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang 

Saham GGL nomor 3.008 tertanggal 30 Juli 2015 dibuat 

dihadapan Rudy Siswanto, SH., Notaris di Jakarta Utara, akta 

mana yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat 

Penerimaan Pemberitahuan nomor AHU-AH.01.03-0958915 
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tertanggal 25 Agustus 2015, susunan direksi dan dewan komisaris 

GGL adalah sebagai berikut: -----------------------------------------------  

a) Presiden Direktur : Tn. ISWANTO;  ----------------------------------  

b) Direktur : Nn. DAYU ARIASINTAWATI; ------------------------------  

c) Presiden Komisaris : Tn. SETIAWAN ACHMAD; dan --------------  

d) Komisaris : Ny. LANNY ANGKOSUBROTO. -------------------------  

 

4. Bahwa GGL berdiri sejak tahun 1990, dimana saat ini GGL 

menjalankan kegiatan usaha di bidang peternakan, diantaranya 

peternakan dan penggemukan sapi, pengolahan susu sapi dan 

juga menjalankan kegiatan usaha perdagangan termasuk 

melakukan impor. GGL berlokasi di Terbanggi Besar – Lampung 

Tengah, dengan luas lahan + 40 Ha (kurang lebih empat puluh 

hektar), dan kapasitas kandang dapat menampung sebanyak 

27.000 (dua puluh tujuh ribu) ekor sapi. --------------------------------   

 

Melalui konsep integrated farming yang diterapkan oleh GGL, 

usaha peternakan sapi GGL yang meliputi usaha penggemukan, 

program kemitraan dan usaha pengembangbiakan (breeding), telah 

memposisikan GGL sebagai  pemasok/pensuplai sapi siap potong 

di pasar dalam negeri dengan wilayah pemasaran ke Sumatera dan 

JABODETABEK, GGL sendiri telah menjadi bagian kehidupan 

masyarakat Lampung Tengah dan pada saat ini menyerap dan 

mempekerjakan jumlah tenaga kerja yang signifikan, sehingga 

keberadaan GGL sangat mendukung pertumbuhan ekonomi 

khususnya di Lampung Tengah, mengingat GGL telah berperan 

aktif dalam membangun perekonomian Lampung Tengah, hal 

mana juga GGL telah mendapat dukungan yang positif dari 

Pemerintah Daerah Lampung dan juga Pemerintah Daerah 

Lampung Tengah.  -----------------------------------------------------------  

 

Berikut kegiatan usaha yang dijalankan oleh GGL:  -------------------  

a) Usaha penggemukan sapi GGL diawali dengan percobaan 

penggemukan sapi lokal dan seiring dengan meningkatnya 

skala usaha yang memerlukan sapi dalam jumlah besar dan 

reguler maka pada tahun 1990 mulai dilakukan penggemukan 

sapi yang diimport dari Australia. Kapasitas penggemukan 

GGL pada saat ini 27.000 ekor yang didukung oleh 
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infrastruktur kandang, mesin alat produksi, ketersediaan 

pakan (terutama pakan hijauan), dan sekitar 700 orang yang 

terlibat dalam kegiatannya.  ------------------------------------------  

Dengan skala usaha penggemukan yang besar, 

ketidakefisienan (biaya produksi mahal) menjadi permasalahan 

yang akan dihadapi GGL apabila kapasitas produksi tidak 

optimum,dimana volume produksi lebih kecil daripada 

kapasitas produksi. Volume produksi yang kecil akan 

menyebabkan biaya produksi mahal (harus menyerap biaya 

overhead tinggi, tenaga kerja/gaji karyawan, kelebihan pakan 

yang tidak terselamatkan, perawatan mesin, dan lain lain). 

Dengan demikian kontinuitas pemasukan sapi menjadi hal 

kunci untuk produksi yang efisien.  ---------------------------------  

b) Usaha pengembangan peternakan rakyat di daerah Lampung 

Tengah, berupa pengembangan program Pola Inti Rakyat (PIR) 

di mulai tahun 1991, sebagai wujud implementasi dari misi 

GGL untuk dapat maju bersama masyarakat. Dalam program 

PIR ini, GGL menjalin kerjasama dengan peternakan rakyat 

untuk pengembangan dan peningkatan skala usaha peternak 

dengan mendukung pakan selama perawatan dan membantu 

proses pemasaran serta memastikan transaksi yang dilakukan 

secara transparan dengan peternak dalam hal proses 

penimbangan, pembayaran dan laporan. Program PIR ini terus 

berjalan sampai dengan saat ini, dari kerjasama dalam kurun 

waktu 5 tahun terakhir (2012 - Februari 2016) telah mencapai 

10.472 ekor sapi lokal.  ------------------------------------------------  

Tabel 1. Perkembangan kerjasama PIR 2012 –2016 (sampai 

dengan Februari 2016)  ------------------------------------------------  

Tahun Penggemukan Sapi Lokal (ekor) 

2012 1.908 

2013 2.561 

2014 2.501 

2015 2.866 

2016 (s.d Feb) 636 

Total 10.472 

 

c) Dalam upaya mendukung peningkatan populasi sapi lokal 

(domestik), pada tahun 2012 GGL mengalokasikan sebagian 
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keuntungan operasional penggemukan (feedlot) untuk memulai 

usaha pengembangbiakan (program breeding). Investasi yang 

ditanamkan pada program breeding memerlukan biaya tinggi 

dengan ROI (Return of Investment) yang rendah, karena periode 

pengembalian (pay back period) lebih dari 3 tahun (sapi induk 

bunting 9 bulan dan sapi anakan baru dapat dipotong setelah 

berumur 2 tahun).  -----------------------------------------------------  

 

Tabel 2. Data kelahiran program pengembangbiakan (breeding) 

2012 – 2015 --------------------------------------------------------------  

Tahun Kelahiran anakan sapi (ekor) 

2012 698 

2013 1,263 

2014 1,691 

2015 1,223 

Total 4,875 

 

d) Mendukung poin c tersebut diatas, pada tahun 2013 

manajemen GGL ingin melakukan percepatan kemampuan 

petani binaan PIR terkait adanya keterbatasan akses 

petani/peternak terhadap ketersediaan sapi lokal dan dana, 

maka GGL menambahkan program Pola Inti Rakyat (PIR) 

pengembangbiakan (breeding).  ---------------------------------------  

 

Kerjasama tersebut telah mencapai 3.450 ekor (per Februari 

2016) dan memberi manfaat secara ekonomi maupun 

peningkatan jumlah sapi yang dimiliki oleh petani.Nilai 

kerjasamanya telah mencapai lebih dari Tiga Puluh Lima Milyar 

rupiah (Rp. 35.000.000.000,-) yang berupa sapi, pakan, obat, 

biaya supervisi dan bentuk pendampingan lainnya.  -------------  

 

Program ini telah melibatkan 6 kelompok di Lampung Tengah 

(sekitar 180 petani). ----------------------------------------------------  

 

Pada acara pelepasan sapi breeding GGL ke petani yang ke 

3.300 ekor pada bulan Februari 2016, Gubernur Lampung dan 

pjs. Bupati Lampung Tengah menyatakan apresiasi kepada 

GGL yang telah mendukung Pemerintah daerah dalam 

meningkatkan perekonomian daerah melalui program PIR yang 



 

 
-421 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

dikembangkan. Gubernur menyatakan Pemerintah akan 

melindungi dan mendorong pengembangan program tersebut 

agar bisa menjadi program berkesinambungan dan menjadi 

percontohan nasional dan bisa dikembangkan oleh feedlot lain. 

Pada kesempatan tersebut, Kapolda Lampung menyatakan 

komitmennya untuk menjaga keamanan program ini dengan 

harapan pengembangan perekonomian desa melalui PIR GGL 

akan dapat meningkatan stabilitas keamanan Lampung yang 

pada saat ini cukup rawan disebabkan permasalahan ekonomi.  
 

Lampiran peliputan media terhadap program PIR :  --------------  

1. Dukungan Menteri Pertanian dalam kunjungan ke petani 

Binaan GGL (12 November 2015);  -------------------------------  

2. Dukungan Gubernur Lampung, pjs. Bupati Lampung 

Tengah, Kapolda Lampung dalam acara Pelepasan Sapi 

Breeding GGL yang ke 3.300 ke petani binaan (4 Februari 

2016). -----------------------------------------------------------------  

5. Bahwa GGL dalam melakukan kegiatan usahanya selalu 

menerapkan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan peraturan 

hukum yang berlaku maupun sesuai dengan norma dan etika 

bisnis yang sehat, jujur, dan baik, dimana GGL selalu menjaga 

hubungan baik dengan para pemangku kepentingan yang ada dan 

memperhatikan kesejahteraan masyarakat umum, baik yang 

berada di sekitar wilayah kedudukan GGL maupun bagi 

masyarakat luas pada umumnya. GGL juga memiliki kode etik 

perusahaan yang diterapkan secara ketat untuk bertindak ke luar 

perusahaan maupun di dalam perusahaan, sehingga kami selalu 

menjaga kepatuhan terhadap norma, etika, maupun peraturan 

yang berlaku. -----------------------------------------------------------------  

Visi GGL adalah menjadi yang terbaik di bidang peternakan 

melalui sistem yang terintegrasi, mengutamakan kualitas dan 

pertumbuhan yang berkelanjutan. Misi GGL adalah 

memaksimalkan seluruh nilai stakeholder melalui usaha terbaik 

dalam kesejahteraan hewan dan kesadaran lingkungan yang 

berskala global, serta membangun kerjasama strategis dengan 

komunitas dan menjadi aset bangsa.  -----------------------------------  
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GGL sendiri memiliki kode etik yang mengatur tindakan yang tepat 

untuk dilakukan serta tanggung jawab mendasar yang wajib 

dipenuhi seluruh karyawan GGL. Tanggung jawab tersebut 

ditujukan untuk menanamkan rasa hormat terhadap undang-

undang serta memunculkan keinginan untuk melaporkan segala 

tindakan yang menyimpang. Kode etik GGL tidak hanya 

diperuntukkan bagi karyawan GGL, tapi juga bagi semua pihak 

yang GGL layani, maupun pihak yang bekerja untuk GGL dan 

mewakili GGL.  ---------------------------------------------------------------  

Salah satu kode etik yang dijalankan GGL adalah mematuhi 

undang-undang yang berlaku (dalam hal ini termasuk juga 

ketentuan mengenai persaingan usaha). GGL senantiasa bersaing 

untuk menjadi yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan 

pelanggan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan 

dalam melakukan hal tersebut GGL tunduk pada peraturan dan 

undang-undang yang berlaku (termasuk diantaranya undang-

undang mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat). Hal ini menunjukkan bahwa GGL memahami dan tunduk 

pada undang-undang dan peraturan yang melarang adanya 

perjanjian atau tindakan yang dengan melanggar hukum/tidak 

sah telah membatasi perdagangan atau mengurangi/menghambat 

persaingan usaha yang sehat.  --------------------------------------------  

6. Bahwa dalam rantai pasok sapi hidup, GGL hanya melakukan 

proses distribusi sapi hidup ke pembeli sapi GGL yang melakukan 

proses pemotongan sapi di Rumah Potong Hewan (RPH) yang 

dimiliki oleh Pemerintah Dinas Peternakan setempat dan atau 

Tempat Potong Hewan (TPH) yang dimiliki perorangan, sehingga 

GGL  tidak melakukan distribusi sapi hidup dan atau daging sapi 

ke tukang daging ataupun konsumen akhir di pasar tradisional. 

Sapi Siap Potong yang diproduksi oleh Feedlot (GGL)  dibeli oleh 

pelanggan untuk distribusikan dan dipotong di rumah potong 

hewan yang telah disetujui (Approved RPH atau Approved Supply 

Chain). Proses approval harus memenuhi beberapa kriteria sebagai 

bertikut :   ---------------------------------------------------------------------  
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1. Kejelasan status kepemilikan RPH : Dimiliki  oleh  Pemerintah 

Dinas Peternakan setempat dan atau Tempat Potong Hewan 

(TPH) yang dimiliki perorangan  --------------------------------------  

2. Menerapkan ESCAS (Exporter Supply Chain Assurance 

System/Sistim Jaminan Rantai Pasokan Exportir). Sistem ini 

merupakan sistem yang diterapkan oleh Pemerintah Australia 

untuk menjamin bahwa sapi yang diexport dari Australia akan 

diberlakukan sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan 

(Animal Welfare) sampai dengan dipotong. Sistem ketelusuran 

(traceability), dan audit berkala (Initial Audit dan Performance 

Audit), Approval Supply Chain. Dalam sistem ESCAS, 

pengimpor Sapi Bakalan dan Sapi Siap Potong, hanya boleh 

memelihara dan memotong sapi yang diimpor dari Australia di 

fasilitas (Kandang, RPH) yang telah diapprove oleh Pemerintah 

Australia untuk menjadi suplai chain pengimport / feedlot 

yang bersangkutan.  ----------------------------------------------------  

 

Sistem ESCAS diberlakukan oleh Pemerintah Australia sejak  

bulan September 2011, dimana Exportir dari Australia hanya 

diperbolehkan mengekspor sapi bakalan (feeder) dan sapi siap 

potong (slaughter)  kepada Importir yang telah diapproved dan 

yang berkomitment untuk memelihara dan memotong sapi di 

fasilitas yang telah diapprove sebagai supply chain Importir 

tersebut. Dengan diterapkan ESCAS sistem ini, GGL hanya 

dapat menjual sapi import ke customer yang fasilitas 

pemeliharaan dan RPH nya telah di approve sebagai suplai 

chain GGL.  --------------------------------------------------------------  

Beberapa manfaat diberlakukan nya ESCAS antara lain :  

1. Kualitas daging yang terjaga  ------------------------------------  

a. Daging yang dihasilkan lebih sehat karena sebelum 

dipotong sapi mengalami perlakuan yang baik sehingga 

terminimalisir stres, rasa sakit pada hewan yang 

mengakibatkan shelf life daging tahan lama dan 

terhindar dari memar daging.  -------------------------------  

b. Terhindar dari pemotongan liar sehingga mencegah 

kejadian penyakit zoonosis tertular pada manusia. -----  
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c. Asal usul daging hasil pemotongan sapi potong 

Australia lebih mudah ditelusuri. ---------------------------  

2. Rumah Potong Hewan Dan Tempat Produksi ----------------  

a. Infrastruktur rumah potong hewan lebih berkembang 

baik sesuai dengan kesejahteraan hewan. ----------------  

b. Sapi dipotong di fasilitas pemotongan / rumah potong 

hewan yang terdaftar. -----------------------------------------  

c. RPH berkompetisi menjadi RPH yang semakin baik 

karena akan memiliki kompetensi – standar yang lebih 

baik. -------------------------------------------------------------  

d. Memberikan rasa aman bagi RPH dan pekerjanya. ------  

3. Proses Pemotongan dan Proses Produksi----------------------  

a. Para pelaku pemotong sapi lebih memahami 

kesejahteraan hewan. -----------------------------------------  

b. Proses penggemukan, transportasi, pemotongan sapi 

lebih baik sesuai dengan kesejahteraan hewan. ---------  

c. Peningkatan kemampuan kerja petugas potong. ---------  

d. Sapi lebih mudah ditangani karena infrastruktur yang 

mendukung. ----------------------------------------------------  

 

Dalam perkembangan wilayah pemasaran dengan sistem 

ESCAS ini, GGL telah meningkatkan rantai pasok pada 

tahun 2012 dari 22 fasilitas pemotongan (RPH/TPH) 

menjadi 52 fasilitas pemotongan (Rumah Potong Hewan) 

per Februari 2016. Pengembangan rantai pasok sebesar 

136% selama kurun waktu 4 tahun terakhir ini dilakukan 

semata-mata untuk memudahkan pasar dalam mengakses 

komoditas sapi hidup yang diproduksi Great Giant 

Livestock sebagai industri feedlot.  ------------------------------  

 

Tabel 3. Pertumbuhan jumlah rantai pasokan (supply 

chain) PT GGL  -----------------------------------------------------  

                      

 

2012 2013 2014 2015 Feb-16

Wilayah Jawa        4        6        7       18        20 

Wilayah Sumatera       18       16       26       32        32 

Total       22       22       33       50        52 

Tahun
Jumlah Supply Chain
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Penentuan harga jual sapi hidup untuk pasar tradisional , 

seperti juga produk-produk komoditi lain (beras, sayur-

sayuran, kedelai, jagung dll), pada dasarnya ditentukan 

oleh 2 faktor utama  yaitu  harga pasaran komoditi  

(biasanya ditentukan oleh kecukupan suplai / panen dan 

kebutuhan pasar) dan biaya produksi.  ------------------------   

 

Harga sapi hidup dan daging di dunia juga berfluktuasi 

mengikuti pola suplai demand sesuai karakter komoditas.  

Di Australia, suplai sapi bakalan meningkat pada sekitar 

bulan Mei – Agustus sehingga harga cenderung lebih 

rendah dibanding harga pada bulan November – Maret 

dimana pada bulan tersebut tidak banyak suplai sapi ke 

pasaran karen musim basah. Pada musim basah sangat 

sulit melakukan penjualan karena keterbatasan 

infrastruktur pengumpulan dan pengangkutan sapi untuk 

penjualan. Namun demikian harga jual dipengaruhi juga 

oleh jumlah permintaan pasar dan biaya2 lain 

(transportasi , pakan selama perawatan dll) yang terjadi 

pada saat transaksi berjalan.  ------------------------------------  

 

Fluktuasi harga sapi hidup dan daging  juga terjadi di 

Indonesia, baik pasaran sapi import Brahman Cross 

Australia (BX) maupun sapi lokal karena sapi potong / 

daging di pasar tradisional adalah barang komoditas. 

Suplai yang tinggi akan menekan harga di pasaran, hal ini 

dibuktikan harga sapi hidup di pasaran pada tahun 2014 

cukup stabil karena cukup suplai, dan demikian juga 

sebaliknya. Pada bulan-bulan perayaan keagamaan seperti 

Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha dimana 

kebutuhan sapi dan daging meningkat biasa terdapat 

kecenderungan peningkatan harga. Oleh sebab itu pada 

masa-masa peak season tersebut perlu dilakukan 

perencanaan yang matang agar stabilitas suplai dapat 

dipenuhi. Terutama pada saat setelah Hari Raya Idul Fitri 

dimana sebagian besar peternak lokal menahan penjualan 

sapi lokal nya untuk Idul Qurban, perencanaan matang 
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perlu dilakukan oleh Pemerintah dan pelaku usaha agar 

kecukupan sapi siap potong di pasar dapat terjaga. ---------  

Biaya produksi juga menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi struktur harga di pasar. Dalam melakukan 

usaha penggemukan sapi dengan kapasitas kandang 

cukup besar seperti telah dijelaskan di point 1 di atas,  

efesiensi biaya produksi sangat ditentukan dari 

kemampuan menjalankan operasional feedlot secara 

optimal secara terus menerus. Keterbatasan dalam 

melakukan perencanaan produksi dan menjalankan 

operasional feedlot secara optimal sesuai dengan kapasitas 

kandang dikarenakan sistem Pembatasan Ijin Import yang 

pendek (3 bulanan), juga merupakan faktor penyebab biaya 

produksi tinggi yang harus diabsorb oleh operasional GGL. 

Biaya produksi tersebut  dapat digolongkan menjadi : ------  

1. Biaya Sapi : merupakan komponen biaya dari  Harga 

Sapi sampai dengan pelabuhan Panjang dalam USD 

dikalikan dengan Nilai Tukar saat pembayaran, 

ditambah handling cost pembongkaran sapi di 

pelabuhan sampai kandang, ditambah Import Duty 5% 

( mulai berlaku mulai Juli 2013).  ---------------------------  

Harga sapi di Australia selain dipengaruhi dari musim ‘ 

peak season’ atau low season’ (seperti dijelaskan di 

atas) juga dipengaruhi keberadaan  perencanaan 

alokasi pasar. Ketidak pastian jumlah alokasi pasar 

Indonesia (sistem pembatasan Ijin Import baik dalam 

jumlah maupun waktu import yang pendek) tidak 

dapat memberikan kepastian jumlah yang dapat 

diabsorb dan menyebabkan in-efesiensi biaya sapi 

sampai dengan di pelabuhan Indonesia (termasuk 

biaya logistic karena  demurage dan ‘opportunity lost’ 

karena kapal telah dialokasikan untuk mengangkut 

ternak ke negara lain dll).  Permintaan negara-negara 

lain yang meningkat (Vietnam, China, dll ) sejak tahun 

2014, memberikan alternatif bagi peternak Australia 
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dan mendorong peningkatan harga sapi hidup yang 

significant di Australia sejak pertengahan tahun 2015  

Sebagai ilustrasi pergerakan harga sapi yang 

dibayarkan oleh GGL :  ---------------------------------------  

Harga beli sapi pada tahun 2011 (sebelum 

diberlakukan Quota)  sekitar US $ 2.08 dan tahun 

2015 meningkat menjadi sekitar US $2.8. Nilai  tukar 

Rupiah terhadap Dollar (USD) pada tahun 2011 adalah 

sekitar Rp 9.000,- dan pada tahun 2015 meningkat 

sekitar Rp 13.500,-. Kenaikan harga beli dalam rupiah 

dalam 6 tahun terakhir mencapai 122 % ( dari Rp. 

18.720 menjadi Rp 39.690 ). Kenaikan biaya sapi 

tersebut jauh lebih tinggi dibanding kenaikan harga 

jual pada kurun waktu yang sama yang mengalami 

kenaikan hanya 43% dari Rp 25.550 (2011) menjadi 

Rp.36,600 (2015, harga jual lebih rendah dari harga 

beli)  --------------------------------------------------------------  

2. Biaya Pakan : Bahan Baku Pakan Sapi Penggemukan 

pada umum nya juga merupakan produk komoditas, 

dimana ketersediaan dan harganya dipengaruhi oleh : --  

a. Musim panen (Hijauan, Limbah industri 

perkebunan kelapa sawit, kelapa, tebu, tapioca, dan 

lain lain),  ----------------------------------------------------  

b. Permintaan pasar dalam negeri --------------------------  

c. Harga komoditi internasional (persaingan dengan 

ekspor). -------------------------------------------------------  

Sistem Import Quota ( ketidakpastian jumlah sapi dan 

periode ijin import  yang pendek) membatasi 

kemampuan operasional penggemukan sapi untuk 

melakukan pembelian bahan baku pakan dengan 

volume dan harga yang kompetitif (kebutuhan tidak 

bisa diprediksikan). Bahkan ketika jumlah alokasi 

import sapi yang diterima lebih sedikit, sering terjadi 

pemusnahan hijauan/bahan pakan yang tidak bisa 

terkonsumsi dan hal ini menambah tingginya  biaya 

produksi.  -------------------------------------------------------  
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3. Biaya Operasional : Biaya (fixed cost) untuk operasional 

penggemukan untuk kapasitas kandang 27,000 ekor 

cukup tinggi dan akan efesien apabila pemanfaatan 

kapasitas kandang optimal. Apabila pemanfaatan nya 

rendah maka biaya yang dibebankan per head sapi 

akan meningkat dan mendorong kenaikan harga sapi. 

Pemanfaatan kandang pada tahun 2012 dan 2013 

sangat rendah yaitu sekitar 9,500 ekor , sedangkan 

pada tahun 2015 sekitar 19.000 – 20.000 ekor. 

Pengembangan kapasitas kandang GGL sebesar 27,000 

ekor sudah dilakukan sebelum pemberlakuan Quota. ---  

Meskipun demikian, dalam melakukan analisa kondisi 

di atas dalam menentukan harga jual, GGL 

menerapkan prinsip2 kewajaran. Prinsip kewajaran 

yang dilakukan GGL didasarkan pada Visi GGL yang 

ingin mengembangkankan bisnis secara 

berkesinambungan. Kebijakan perusahaan termasuk 

perubahan harga yang harus diambil, selalu 

dikomunikasikan sebelumnya dengan pelanggan GGL 

untuk bersama-sama mengkaji latarbelakang dan 

potensi permasalahan yang mungkin ditimbulkan. GGL 

tidak semata-mata mengikuti harga di pasar, meskipun 

GGL memiliki peluang untuk melakukannya. ------------  

Hal ini tercermin dengan posisi suplai dan harga sapi 

hidup pada bulan Juli s/d Agustus 2015 ke 

Jabodetabek. Sebagai persiapan puasa dan lebaran (17 

Juli 2015), pada akhir bulan Mei dan Juni 2015, GGL 

melakukan koordinasi dengan pelanggan sapi di 

Jabodetabek dan Jawa Barat , Banten untuk 

perencanan kebutuhan dan jadwal pengiriman. 

Pengiriman sudah dimulai sejak awal Juni s/d 11 Juli 

untuk mencukupi kebutuhan lebaran. Dengan 

pertimbangan potensi masalah transportasi sapi ke 

wilayah Jawa pada masa 7 hari sebelum dan sesudah 

lebaran ( yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya), 

GGL dan pelanggan menyepakati rencana tersebut dan 
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pelanggan akan merawat sebagian sapi yang dibeli 

untuk dipotong mendekati lebaran.  -----------------------   

Harga sapi hidup pada awal bulan Juli sekitar Rp 

37,000 / kg dan di minggu berikutnya  sedikit 

mengalami kenaikan sesuai dengan area pengiriman 

sebagai akibat biaya transportasi dan operasional naik 

pada saat menjelang/ sesudah lebaran, menjadi sekitar 

Rp. 38,000 – Rp 40,500/kg. Harga jual tersebut kami 

putuskan atas nilai kewajaran dan dikomunikasikan 

dan dapat diterima dengan baik oleh pelanggan. Atas 

dasar prinsip kewajaran, GGL tidak mengikuti 

kenaikan harga sapi hidup yang dilakukan oleh 

beberapa feedlot yang beroperasi di area Jabodetabek / 

Banten/ Jawa Barat yang menaikan harga sampai 

dengan lebih dari 10% (menjadi   Rp 44,000 – Rp 

48,000/kg sapi hidup)   dalam waktu yang kurang dari 

seminggu sebelum Lebaran.  --------------------------------  

Sikap kewajaran yang diambil oleh GGL mengenai 

harga, juga disertai dengan menjaga kewajaran jumlah 

suplai (tanpa ada penahanan). Sikap tersebut 

dilakukan GGL secara independen dan tidak 

dipengeruhi dan mempengaruhi feedlot lain. Karena 

sikap independen tersebut dan karena market share 

GGL di Jabodetabek masih kecil  (kurang dari 7%), 

maka tidak dapat mempengaruhi harga pasar pada 

saat itu.  ---------------------------------------------------------  

Data-data rekap penjualan GGL kami lampirkan 

sebagai bahan pendukung evaluasi. Selain dari data 

tersebut, pernyataan pedagang sapi pada saat 

pemogokan  di beberapa wawancara oleh Kapolda, 

Bareskrim, dan di media masa, secara konsisten 

menyatakan bahwa pemogokan ini  sebagai bentuk 

keprihatinan atas kebijakan import yang jauh dibawah 

kebutuhan dan sikap beberapa feedlot yang semena-

mena dalam menaikan harga / mensuplai sapi. Dan 

dalam wawancara tersebut pedagang 
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mengkonfirmasikan bahwa GGL secara konsisten 

menjaga etika berbisnis dengan baik, hal tersebut 

tercermin dari kebijakan ‘kewajaran harga dan suplai’ 

yang telah ditunjukkan oleh GGL selama ini termasuk 

mengambil sikap berbeda  dari feedlot lain dan 

mensupport pasar meskipun GGL juga mendapat 

alokasi quota impor jauh lebih kecil dari yang diajukan.  

Hal ini dapat diverifikasi kan kembali dengan beberapa 

pelanggan GGL yang telah diwawancarai oleh pihak 

berwajib : --------------------------------------------------------  

1. H. Aji Waluyo, RPH Bubulak Bogor  (HP. 

08121109634)  --------------------------------------------  

2. H. Mamat, RPH Cilangkap (HP.0811132651) --------  

7. Pada angka 43 di halaman 11 LDP disebutkan bahwa sejak tahun 

2012, feedloter melakukan pembatasan penjualan ke Rumah 

Potong Hewan/RPH dan orang perorangan dengan alasan untuk 

menjaga keberlangsungan pasokan sapi. --------------------------------  

Dalam proses penjualan sapi GGL tidak pernah melakukan 

pembatasan volume penjualan dalam proses penjualan sapi, 

karena volume penjualan sapi berdasarkan kapasitas produksi 

dan kemampuan serapan pasar pada setiap RPH sebagai 

komitmen GGL dalam memberikan akses pasar terhadap produk 

sapi hidup yang dihasilkan GGL. -----------------------------------------  

8. Pada angka 47 di halaman 12 LDP disebutkan bahwa pelaku 

usaha feedloter selalu membicarakan harga melalui wadah 

Asosiasi Produsen Daging & Feedlot Indonesia (selanjutnya disebut 

“APFINDO”). ------------------------------------------------------------------  

Forum APFINDO tidak pernah membahas mengenai masalah 

harga dikarenakan hal tersebut menjadi kebijakan masing- masing 

anggota. APFINDO umumnya membahas hal-hal teknis seperti 

animal welfare, food safety dan pelatihan bagi anggota untuk 

meningkatkan kompetensi RPH.  ------------------------------------------  

9. Posisi stok sapi GGL pada periode 2012 – 2015 pada posisi wajar. 

Pada bulan Juli dan Agustus 2015 tidak terjadi penumpukan stok 

sapi siap potong di kandang GGL. ----------------------------------------  
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Penjualan sapi pada periode tersebut sesuai dengan prinsip 

perdagangan pada umumnya.  Sehingga ketika terjadi kasus 

pemogokan penghentian pemotongan, sapi ex GGL yang telah 

dibeli pedagang tersebut masih cukup banyak di kandang 

pedagang Jabodetabek. Hal ini dibuktikan dengan posisi sapi ex 

GGL yang berada di kandang pedagang selama periode Juli-

Agustus 2015. ----------------------------------------------------------------  

10. Bahwa berdasarkan data yang tercantum pada tabel dibawah ini, 

selama kurun waktu 2012 sampai dengan 2015 rata-rata harga 

jual sapi GGL tidak lebih dari Rp 40.000,-  -----------------------------  

 

 

11. Pada angka 83 di halaman 21 LDP disebutkan bahwa pada bulan 

Juli 2013 menjelang Lebaran harga jual sapi mencapai Rp. 

38.000,-/kg dan kemudian turun menjadi Rp. 33.000,-/kg, yang 

disebutkan bahwa feedloter masih memperoleh keuntungan. -------  

Berdasarkan tabel pada Angka 10 tersebut diatas, dapat dilihat 

bahwa harga jual sapi GGL selama periode Juli 2013 berkisar 

antara Rp 32.000,-/kg sampai dengan Rp 35.000,-/kg dan tidak 

pernah lebih dari Rp 35.000,-/kg.  ---------------------------------------  

12. Pada angka 91 di halaman 25 LDP disebutkan bahwa pada tanggal 

11 Agustus 2015, pelaku usaha feedloter yang tergabung dalam 

APFINDO menyepakati keinginan Pemerintah untuk menurunkan 

harga jual sapi.  --------------------------------------------------------------  

Sepanjang pengetahuan kami, bahwa pelaku usaha feedloter yang 

tergabung dalam APFINDO tidak pernah menyepakati keinginan 

Pemerintah untuk menurunkan harga jual sapi, dan selama 
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persidangan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 berlangsung, baik 

SP Pendahuluan maupun SP Lanjutan, tidak ada bukti konkrit 

yang secara eksplisit menunjukkan kesepakatan tertulis yang 

ditandatangani oleh pelaku usaha feedloter yang tergabung dalam 

APFINDO untuk menyepakati keinginan Pemerintah untuk 

menurunkan harga jual sapi.  ---------------------------------------------  

Perlu disampaikan disini, bahwa dalam rapat yang 

diselenggarakan oleh APFINDO pada tanggal 11 Agustus 2015, 

dengan bukti berupa surat undangan dan notulen rapat APFINDO 

sebagaimana terlampir disini, tidak ada tulisan yang menyatakan 

mengenai kesepakatan diantara para feedloter untuk menurunkan 

harga jual sapi.  --------------------------------------------------------------  

Keinginan Pemerintah menurunkan harga sapi potong telah 

dipublikasikan  melalui pernyataan dari Menteri Pertanian sampai 

dengan Bapak Presiden di media massa. Rapat APFINDO tanggal 

11 Agustus 2015 tidak membahas hal-hal yang terkait dengan 

harga jual sapi.Hal ini juga tercermin dengan harga sapi hidup di 

pasar setelah rapat tersebut masih berbeda-beda sesuai dengan 

kebijakan masing-masing feedlot. Demikian juga harga sapi hidup 

GGL pada periode setelah 11 Agustus 2015 tidak mengalami 

perubahan signifikan karena sejak awal seperti yang dijelaskan di 

Angka 6 diatas, penentuan harga GGL adalah berdasarkan prinsip 

kewajaran, dan bukan atas dasar “opportunist (profit taking)”.  ------  

13. Pada angka 7 di halaman 26 LDP disebutkan bahwa produk sapi 

impor tidak memiliki tingkat substitusi dengan sapi lokal dan 

kerbau, dan juga angka 20 di halaman 29 LDP disebutkan bahwa 

sifat produk sapi yang homogen dan tidak dapat digantikan 

dengan produk lain serta jumlah pelaku usaha yang relatif sedikit.  

Pada prinsipnya, konsumen pasar tradisional umumnya 

membutuhkan daging sapi berdasarkan kualitasnya. Adapun 

untuk pemilihan jenis sapi yang akan dipotong, baik sapi impor, 

sapi lokal dan bahkan kerbau oleh pedagang sapi, dipengaruhi 

oleh: 1) ketersediaan sapi siap potong (ketersediaan sapi lokal siap 

potong setelah Hari Raya Idul Fitri sampai sebelum Hari Raya 

Kurban menurun , karena  peternak memilih menahan penjualan 

sapi lokal untuk dijual sebagai hewan Kurban dengan tujuan 
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memaksimalkan keuntungan nya), 2) kualitas sapi (belum 

berlemak), dan  3) perhitungan ekonomis di pihak pedagang (berat, 

nilai dan kondisi sapi akan menentukan keuntungan pemotongan). 

Perlu disampaikan disini bahwa sebagaimana dinyatakan juga 

dalam SP Pendahuluan maupun SP Lanjutan, apabila daging sapi 

yang sudah tersedia di pasar untuk dijual kepada konsumen 

akhir, maka tidak ada pihak yang dapat membedakan produk 

daging sapi impor atau produk daging sapi lokal, dan dengan 

demikian sapi lokal merupakan substitusi dari daging impor. ------  

14. Seperti yang kami sampaikan pada Angka 4 diatas, GGL adalah 

pemasok/pensuplai sapi siap potong di pasar dalam negeri dengan 

wilayah pemasaran ke Sumatera dan JABODETABEK. Adapun 

pertimbangan GGL memasok sapi siap potong ke Sumatera adalah 

karena pola konsumsi daging masyarakat Sumatera tidak lepas 

dari pola masakan daerah ‘rendang’ yang  menjadi budaya di 

hampir seluruh Sumatra.  Pola konsumsi tersebut telah menjadi 

menu sehari-hari. Meskipun demikian terdapat faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi permintaan pasar sapi Sumatera antara lain 

adalah masa /hasil panen perkebunan khususnya karet, sawit 

dan lada. Apabila hasil perkebunan sedang mengalami harga yang 

tinggi, kebutuhan akan daging termasuk sapi akan meningkat 

pula.  Permintaan tersebut juga akan meningkat menjelang Hari 

Raya Idul Fitri dan lain-lain. Dengan demikian penentuan suplai 

sapi ke Sumatera adalah semata-mata pemenuhan / perdagangan 

umum didasarkan pada kebutuhan pasar dan kemampuan 

produksi.  Dari sisi lokasi produksi yang berada di Lampung 

(Sumatera), akses GGL ke pasar Sumatera telah dirintis sejak awal 

GGL berdiri dan akan tetap menjadi salah satu potensi 

pengembangan pemasaran GGL. -----------------------------------------  

15. Sebagai industri yang telah lama berkecimpung di bidang 

penggemukan sapi dan seiring perkembangan usaha serta 

permintaan dan kebutuhan pasar, GGL telah lama memiliki 

pembeli sapi di wilayah Jabodetabek. Dengan infrastruktur 

transportasi yang memadai dan dekat secara geografis maka GGL 

membuka pemasaran dan penjualan ke wilayah Jabodetabek dan 

wilayah disekitarnya seperti Banten dan Jawa Barat.  ----------------  
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16. Pemasaran sapi ke Jabodetabek khususnya saat menjelang masa 

Hari Raya Idul Fitri (Lebaran) membutuhkan perencanaan khusus. 

Perencanaan khusus ini terutama karena unit alat angkut yang 

terbatas, kenaikan ongkos angkut, dan kebijakan transportasi 

penyeberangan laut menjelang lebaran H-7 sampai dengan H+7 

dari Sumatera ke pulau Jawa difokuskan untuk angkutan 

penumpang.  -----------------------------------------------------------------  

17. Pada mulanya wilayah pemasaran GGL yang utama adalah 

Sumatera namun seiring waktu berjalan pemasaran ke 

JABODETABEK mulai berkembang. Dibandingkan dengan feedlot-

feedlot lain di wilayah JABODETABEK yang sasaran pasar 

utamanya adalah ke JABODETABEK, pangsa pasar GGL di 

JABODETABEK relatif masih kecil, sehingga pangsa pasar GGL di 

Jabodetabek tidak memiliki kekuatan untuk menentukan atau 

mempengaruhi harga, melainkan sepenuhnya ditentukan oleh 

mekanisme pasar.  ----------------------------------------------------------  

18. Bahwa, kegiatan mogok yang dilakukan oleh para pedagang daging 

sapi dan/atau RPH khususnya pada bulan Agustus 2015 

dilakukan oleh para RPH atas inisiatif dari RPH sendiri maupun 

permintaan dari pedagang daging sapi dan bukan karena 

berkurangnya atau terhentinya pasokan sapi maupun kenaikan 

harga sapi dari feedloter. Hal ini diakui langsung oleh Kepala RPH 

Bubulak (Tn. Arif Mukti Wibowo) pada SP Lanjutan tanggal 12 

November 2015, dimana berdasarkan keterangannya, Tn. Arif 

Mukti Wibowo menyatakan bahwa peristiwa pemogokan pada 

Agustus 2015 disebabkan karena permintaan dari bos-bos sapi, 

meskipun di kandang RPH Bubulak terdapat stok 60 ekor sapi dan 

feedloter tidak pernah melakukan pembatasan penjualan sapi. -----  

19. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

menyebutkan :  --------------------------------------------------------------  

“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.”  --------------------------------------------------  
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20. Bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

terdiri dari beberapa unsur, yaitu: ----------------------------------------  

i. Adanya pelaku usaha; -------------------------------------------------  

ii. Membuat perjanjian; --------------------------------------------------  

iii. Pelaku usaha pesaingnya; --------------------------------------------  

iv. Bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara 

mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan 

atau jasa; dan ----------------------------------------------------------  

v. Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat. ---------------------------------------  

 

Mengenai butir i : adanya pelaku usaha  ---------------------------------  

Dalam hal dan terbatas hanya pada perdagangan sapi impor, 

bahwa memang benar GGL merupakan pelaku usaha sebagaimana 

didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan bahwa Pelaku Usaha 

adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan 

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan 

usaha dalam bidang ekonomi.  --------------------------------------------  

 

Mengenai butir ii : membuat perjanjian  ----------------------------------  

Adalah tidak benar bila dinyatakan GGL telah membuat perjanjian 

dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk 

mempengaruhi harga dengan cara mengatur pasokan sapi impor, 

pada periode tahun 2012 sampai dengan Agustus 2015. --------------  

 

Bahwa GGL tidak pernah mengikuti rapat di Asosiasi Produsen 

Daging dan Feedlot Indonesia (APFINDO) yang membahas 

mengenai penentuan harga, dan oleh karenanya GGL tidak pernah 

terlibat ataupun bersepakat ataupun melakukan perjanjian 

dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menentukan harga jual 

sapi. ----------------------------------------------------------------------------  
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Pada angka 91 di halaman 25 LDP disebutkan pada tanggal 11 

Agustus 2015, pelaku usaha feedloter yang tergabung dalam 

APFINDO menyepakati keinginan Pemerintah untuk menurunkan 

harga jual sapi adalah tidak benar, karena GGL tidak mengetahui 

adanya kesepakatan perihal penurunan harga tersebut dalam 

pertemuan pada tanggal 11 Agustus 2015, dimana perwakilan dari 

GGL juga turut menghadiri pertemuan pada tanggal 11 Agustus 

2015 tersebut, dalam pertemuan itu membahas mengenai pra-

munas APFINDO.  -----------------------------------------------------------  

 

Mengenai butir iii : pelaku usaha pesaingnya  ---------------------------  

Dalam hal dan terbatas hanya pada perdagangan sapi impor, 

bahwa memang benar para pelaku usaha yang menjadi Terlapor 

dalam Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 (terdapat 32 Terlapor, 

termasuk GGL) merupakan pelaku usaha pesaing diantara satu 

dan lainnya, karena menjalankan kegiatan usaha diantaranya 

penggemukan sapi impor.  -------------------------------------------------  

 

Adalah tidak benar bila dinyatakan GGL telah membuat perjanjian 

dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk 

mempengaruhi harga dengan cara mengatur pasokan sapi impor, 

pada periode tahun 2012 sampai dengan Agustus 2015.  ------------  

 

Mengenai butir iv : bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan 

cara mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan 

atau jasa  ---------------------------------------------------------------------  

Berdasarkan fakta-fakta yang secara nyata, baik dalam SP 

Pendahuluan ataupun SP Lanjutan, bahwa tidak ada bukti konkrit 

yang membuktikan GGL pengaturan produksi dan atau 

pemasaran sapi impor.  -----------------------------------------------------  

 

Mengenai butir v : Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat  --------------------------------------  

GGL dalam melakukan kegiatan usaha selalu memperhatikan 

norma, etika, dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah 

melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.  --------------------  
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21. Dengan memperhatikan Angka 20 tersebut diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa GGL tidak melakukan pelanggaran terhadap 

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  ---------------  

 

22. Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

menyebutkan :  --------------------------------------------------------------  

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik 

sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 

berupa: (c) membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau 

jasa pada pasar bersangkutan.”  --------------------------------------------------  

 

23. Bahwa Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat terdiri dari beberapa unsur, yaitu: --------------------------------  

i. Adanya pelaku usaha;  ------------------------------------------------  

ii. Melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun 

bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat;---------------------------------------------------------------------  

iii. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau 

jasa; dan -----------------------------------------------------------------  

iv. Pasar bersangkutan.---------------------------------------------------  

 

mengenai butir i : pelaku usaha  -------------------------------------------  

Dalam hal dan terbatas hanya pada perdagangan sapi impor, 

bahwa memang benar GGL merupakan pelaku usaha sebagaimana 

didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan bahwa Pelaku Usaha 

adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan 

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan 

usaha dalam bidang ekonomi.  --------------------------------------------  
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mengenai butir ii : Melakukan satu atau beberapa kegiatan baik 

sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat  -----------------------------------------------------------  

GGL dalam melakukan kegiatan usaha selalu memperhatikan 

norma, etika, dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah 

melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.  --------------------  

 

mengenai butir iii : Membatasi peredaran dan atau penjualan 

barang dan atau jasa  -------------------------------------------------------  

Bahwa GGL selalu melakukan penjualan dan pemasaran atas sapi 

impor kepada para pelanggan/customer GGL dengan sesuai 

peraturan yang berlaku, dan tidak pernah melakukan pembatasan 

penjualan sapi impor.Bahwa pangsa pasar GGL di JABODETABEK 

relatif kecil, dan dengan demikian GGL tidak memiliki kekuatan 

untuk melakukan pengaturan pemasaran dan atau penjualan atas 

produk sapi impor.  ---------------------------------------------------------  

 

mengenai butir iv : Pasar bersangkutan  ---------------------------------  

Bahwa mengenai pasar produk, sapi impor memiliki produk 

substitusi berupa sapi lokal, yang mana sapi lokal juga turut 

dipasok dan dijual ke RPH dan atau pedagang sapi di wilayah 

JABODETABEK.  ------------------------------------------------------------  

24. Dengan memperhatikan Angka 23 tersebut diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa GGL tidak melakukan pelanggaran terhadap 

Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ---   

25. Adalah tidak tepat dan tidak benar jika kenaikan harga daging 

sapi di JABODETABEK disebabkan oleh peningkatan harga sapi 

oleh feedloter, dalam hal ini GGL selaku Terlapor XI, karena rantai 

produksi atas daging sapi di pasar tidak semata-mata terdiri dari 

feedloter saja, melainkan ada pelaku usaha lainnya, yaitu RPH, 

pedagang sapi, dan pedagang daging. Dengan demikian, harga 

daging sapi di pasar ditentukan oleh banyak faktor dan ditentukan 

oleh beberapa pelaku usaha,termasuk RPH, pedagang sapi, dan 

pedagang daging. ------------------------------------------------------------  
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26. Berdasarkan pengakuan dan kesaksian dari Tn. Muh. Nurhendri 

yang merupakan Kepala RPH Petir, pada persidangan hari Rabu 

tanggal 25 November 2015, menyatakan bahwa RPH-RPH di 

JABODETABEK melakukan pemogokan potong sapi pada tanggal 9 

– 12 Agustus 2015 karena RPH-RPHtelah melakukan kesepakatan 

bersama diantara para RPH untuk melakukan pemogokan, dan 

bukan karena tindakan dari para feedloter. Hal ini juga dibuktikan 

dengan adanya Surat Kesepakatan Bersama dari Dewan Pengurus 

Pusat Asosiasi Pedagang Daging Sejabodetabek, sebagaimana 

terlampir disini. --------------------------------------------------------------  

27. GGL sendiri tidak pernah melakukan penahanan pasokan kepada 

para pelanggannya, melainkan GGL tetap menjual dan 

menyalurkan sapi impor secara normal kepada para 

pelanggannya, terutama di waktu pemogokan yang terjadi di bulan 

Agustus 2015. ----------------------------------------------------------------  

28. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Bapak Prahasto 

Wahyu Pamungkas (praktisi hukum dan akademisi) pada 

persidangan tanggal 20 Januari 2016, bahwa pelaku usaha 

merupakan pihak-pihak yang turut terlibat dari saat produksi 

sampai dengan penjualan kepada konsumen. Sehingga adalah 

tidak tepat dan tidak benar bila kenaikan harga daging sapi di 

JABODETABEK disebabkan oleh feedloter, karena untuk sampai 

tersedianya daging sapi di pasar untuk dijual kepada para 

konsumen akhir, maka ada beberapa pihak yang turut terlibat, 

yaitu diantaranya adalah feedloter, RPH, pedagang sapi, dan 

pedagang daging. ------------------------------------------------------------  

29. Bapak Prahasto Wahyu Pamungkas juga menjelaskan bahwa 

terkait dengan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat, bahwa apabila suatu pelaku usaha, dia memasok 

barang, dan dia memasok sesuai dengan aturan dan tidak 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, maka tidak ada 

yang salah. Dengan demikian, pelaku usaha yang memasok 

barang sesuai aturan maka tidak dapat dikategorikan menahan 

ataupun membatasi pasokan barang dan atau jasa. Sehingga hal 

ini sangat jelas, dimana GGL melakukan pemasokan, pemasaran 
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dan penjualan sapi kepada para pelanggannya sesuai dengan 

aturan yang ada, termasuk pada periode pemogokan yang 

dilakukan oleh para RPH di JABODETABEK pada tanggal 9 – 12 

Agustus 2015, dan dengan demikian GGL terbukti secara nyata 

tidak melakukan pembatasan peredaran dan atau penjualan sapi, 

dan karenanya GGL tidak bersalah. --------------------------------------  

30. Bapak Prahasto Wahyu Pamungkas juga menjelaskan bahwa 

dampak dari praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat adalah mengenai potensi kerugian atau menimbulkan 

kerugian bagi kepentingan umum. Bahwa kenaikan harga daging 

sapi di wilayah JABODETABEK semata-mata bukan merupakan 

tindakan yang dilakukan oleh GGL, melainkan dampak dari 

tindakan pemogokan yang dilakukan oleh para RPH dan juga 

adanya para pelaku usaha lain yang terlibat dalam proses 

produksi daging sapi, yaitu diantaranya pedagang sapi dan 

pedagang daging. GGL sendiri tidak pernah melakukan kegiatan 

usaha yang menimbulkan atau berdampak pada potensi kerugian 

atau menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Hal penting 

selanjutnya adalah GGL menjalankan program kerakyatan Pola 

Inti Rakyat dimana GGL sangat berperan penting dalam membina 

petani ternak di wilayah Lampung untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat petani ternak tersebut. --------------------  

31. Bapak Prahasto Wahyu Pamungkas menjelaskan bahwa apabila 

suatu tindakan dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban 

berdasarkan ketentuan peraturan atau undang-undang, maka 

tindakan tersebut dibenarkan dan tidak dapat dihukum. Bahwa 

GGL dalam melakukan penggemukan sapi tetap tunduk dan patuh 

terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dimana masa 

penggemukan sapi di dalam negeri adalah paling cepat 4 (empat) 

bulan sejak dilakukan tindakan karantina berupa pelepasan. ------  

32. Bapak Prahasto Wahyu Pamungkas menjelaskan bahwa apabila 

suatu kenaikan harga terjadi karena suatu kebiasaan, maka hal 

tersebut tidak bisa dianggap sebagai suatu perjanjian diantara 

para pelaku usaha. ----------------------------------------------------------  
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33. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Bapak Kurnia Toha 

(Ahli Persaingan Usaha) pada persidangan tanggal 2 Februari 

2016, bahwa kesamaan hargabisa terjadi pada pasar yang sehat, 

dan kesamaan harga menjadi bukti adanya persaingan diantara 

para pelaku usaha, dan bukan merupakan bukti adanya kartel. ---  

34. Bapak Kurnia Toha juga menyebutkan bahwa motif utama kartel 

adalah motif ekonomi, yaitu untuk mendapat keuntungan sebesar-

besarnya, dan hal ini menjadi bertolak belakang dan tidak masuk 

logika jika GGL diduga melakukan kartel, karena margin 

keuntungan GGL sebagaimana telah diuraikan diatas adalah 

dalam ambang batas normal dan wajar. ---------------------------------  

35. Bapak Kurnia Toha menjelaskan bahwa unsur utama dalam Pasal 

19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

adalah membatasi peredaran dan atau penjualan barang, dimana 

hal ini juga bertolak belakang dan tidak sesuai dengan kenyataan 

yang ada pada GGL, dimana GGL selalu melakukan pemasaran 

dan penjualan sapi kepada para pelanggannya secara normal dan 

wajar, termasuk pada saat terjadinya peristiwa pemogokan potong 

sapi oleh para RPH di tanggal 9 – 12 Agustus 2015. ------------------  

36. Dengan memperhatikan bahwa selama persidangan berlangsung, 

baik mulai dari SP Pendahuluan dan SP Lanjutan, secara nyata 

GGL selalu berperilaku baik dan kooperatif terhadap persidangan 

yang berlangsung, dan juga perwakilan dari GGL telah menghadap 

kepada Majelis Komisi dalam Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 

pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016, berdasarkan Surat 

Panggilan Nomor 134/KPPU/MK-PPL/II/2016 tertanggal 10 

Februari 2016, maka hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan 

bisa menjadi pertimbangan terhadap putusan yang akan diberikan 

kepada GGL. ------------------------------------------------------------------  

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini GGL 

menyampaikan bahwa dugaan yang disampaikan oleh Investigator 

pada tanggal 15 September 2015 sehubungan dengan Perkara Nomor 

10/KPPU-I/2015 adalah tidak benar, tidak tepat dan tidak berdasar. 

Oleh karena itu GGL mohon kepada Majelis Komisi dalam Perkara 
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Nomor 10/KPPU-I/2015 untuk sekiranya berkenan memeriksa dan 

menjatuhkan putusan sebagai berikut:  -------------------------------------  

1. Menyatakan bahwa dugaan pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 

huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap 

GGL dalam perdagangan sapi impor di JABODETABEK 

sehubungan dengan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 adalah tidak 

benar, tidak tepat, tidak terbukti dan tidak berdasar;  ---------------  

2. Menyatakan tidak terdapat pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 

huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada GGL 

dalam perdagangan sapi impor di JABODETABEK sehubungan 

dengan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015;  ------------------------------  

3. Membebaskan GGL sepenuhnya dari setiap dugaan pelanggaran 

Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat dalam perdagangan sapi impor di JABODETABEK 

sehubungan dengan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015; ---------------  

4. Menerima dan mengabulkan permohonan dari GGL sebagaimana 

tersebut diatas untuk seluruhnya. ---------------------------------------   

Jika Majelis Komisi dalam Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 

berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu 

peradilan yang baik dan benar (Ex Aequo et Bono).  ------------------------  

30. Menimbang bahwa Terlapor XII (PT Lembu Jantan Perkasa) 

menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya 

memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T12.7):  -------------------------  

1. Bahwa Terlapor XII tetap pada dalil-dalil dalam Tanggapannya.  ---  
 

2. Bahwa Terlapor XII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil LDP 

yang dibuat oleh Tim Investigator, kecuali terhadap hal-hal yang 
secara tegas diakui oleh Terlapor XII kebenarannya di dalam 

persidangan. ------------------------------------------------------------------  
 

3. Bahwa Kesimpulan ini menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak 
terpisahkan denganTanggapan yang telah diserahkan Terlapor XII 

pada sidang pemeriksaan tanggal 22 September 2015. ---------------  
 
4. Bahwa yang menjadi Objek Perkara dalam perkara a quo adalah: 

Perdagangan Sapi untuk memasok kebutuhan daging sapi di 
wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi 

(Jabodetabek) untuk Tahun 2012 s.d. Agustus 2015. -----------------  
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5. Bahwa tuduhan yang dikenakan KPPU kepada Para Terlapor yaitu: 
 

a. Adanya perilaku pelaku usaha (feedloter) menahan pasokan 
untuk mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia berdasarkan 

pembicaraan (kesepakatan) para pelaku usaha mengenai harga 
melalui Asosiasi (APFINDO) yang merupakan bentuk 
pengaturan pemasaran yang berdampak pada harga jual yang 

terjadi sejak tahun 2012 dan mencapai puncak harganya pada 
periode Juli-Agustus 2015, yang mana KPPU mendalilkan 
bahwa tindakan saling menyesuaikan tersebut dan 

pembahasan harga melalui Asosiasi merupakan perilaku saling 
mengikatkan diri satu sama lain yang merupakan bentuk 

Perjanjian,sehingga perilaku para pelaku usaha tersebut telah 
melanggar Pasal 11 UU No.5 Tahun 1999 (Vide hal. 33 LDP).  ---  

 

b. Adanya perilaku pelaku usaha (feedloter) secara sendiri dan 

atau bersama-sama melakukan tindakan mengatur pasokan 
sapi dengan cara membatasi penjualan sapi ke Rumah Potong 

Hewan (RPH) dengan alasan untuk menjaga keberlangsungan 
persediaan yaitu yang dilakukan sejak tahun 2012 sampai 
dengan Agustus 2015 sehingga mengakibatkan peningkatan 

harga sapi yang berdampak pada peningkatan harga daging 
sapi, sehingga perilaku para pelaku usaha tersebut telah 

melanggar Pasal 19 huruf (c) UU No.5 Tahun 1999 (Vide hal.33 
LDP). -----------------------------------------------------------------------  

 

6. Bahwa untuk mencari kebenaran materil dalam perkara aquo, 

terdapat 8 saksi (terdiri dari RPH, Pedagang dan Pemerintah) dan 4 
ahli yang didengar keterangannya dalam sidang pemeriksaan 
yaitu:  --------------------------------------------------------------------------  

 

I. Keterangan Rumah Potong Hewan (RPH).  ---------------------------  
 

 Keterangan Bapak Harianto selaku Direktur Utama PT. 
Sinar Daging Perdana/SDP (RPH yang beroprasi di daerah 

Jonggol), dengan pokok keterangan sebagai berikut:  ---------  
 

- Bahwa harga sapi lokal selalu lebih tinggi atau lebih 
mahal dari pada harga sapi impor, selisih harga kurang 

lebih sekitar Rp.2000/kg. sepengetahuan saksi harga sapi 
impor tidak pernah lebih mahal dari sapi lokal, kalau 
harga berimbang pernah terjadi yaitu pada tahun 2012;  --  

- Tahun 2011 dan 2012, SDP mendapat pasokan sapi impor 
diantaranya dari PT.Widodo Makmur Perkasa (Terlapor 
XXI), PT.Pasir Tengah (Terlapor XV), PT.Lembu Jantan 

Perkasa (Terlapor XII) dan PT.Juang Jaya; --------------------  

- Feedloter yang memasok sapi impor ke SDP sejak tahun 

2011 s.d 2014 tidak tetap. Hal tersebut tergantung 
kualitas sapi, harga dan kemampuan bayar SDP sendiri, 
dan yang menentukan Feedloter yang memasok sapi ke 

SDP adalah SDP sendiri dengan melihat harga dan 
kualitas sapi yang cocok dengan kebutuhan SDP; ----------  

- Pada awal tahun 2013 terjadi kekurangan produksi daging 
sapi impor yang dilakukan oleh SDP. Hal tersebut bukan 
karena kurangnya pasokan sapi dari Feedloter, namun 
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karena kemampuan keuangan SDP yang sedang tidak 

bagus sehingga tidak sanggup untuk membeli sapi; --------  

- Cara menentukan harga jual SDP dengan melihat 

prosentase daging sapi + kulit dan jeroan yang didapat 
serta biaya produksi yang telah dikeluarkan; ----------------  

- Pada awal tahun 2013 dan 2015, SDP tidak pernah 

menghentikan kegiatannya dengan alasan mogok; ----------  

- Harga sapi Impor berbeda-beda tergantung feedloternya; --  

- Tidak pernah mendengar adanya kesepakatan harga yang 

dilakukan para Feedloter; ----------------------------------------  
- SDP tidak pernah mendapat hambatan atau dihalangi dari 

para Feedloter untuk medapatkan atau membeli sapi 

impor; ---------------------------------------------------------------  
 

 Keterangan Bapak Arif Mukti Wibowo selaku Kepala UPTD 
RPH Bubulak Kota Bogor, dengan pokok keterangan sebagai 
berikut: ----------------------------------------------------------------  

 

- RPH Bubulak (“BB”) tidak melakukan pembelian sapi dari 
para feedloter, melainkan hanya memberikan jasa 

pemotongan sapi dan menyediakan kandang tempat 
penyimpanan sapi; ------------------------------------------------  

- Menurut saksi, para Bos Sapi membeli Sapi dari Para 

Feedloter (untuk selanjutnya dipotong di BB) kemudian 
menjualnya kepada Bos Daging, selanjutnya oleh Bos 

Daging didistribusikan kepasaran dan dibeli oleh para 
pedagang daging dengan harga pasar; -------------------------  

- Menurut saksi pada tahun 2013 dan tahun 2014 

pemotongan sapi di BB menurun dikarenakan adanya 
pembatasan kuota impor dari Pemerintah; -------------------  

- Penurunan tersebut juga menurut saksi mungkin 

diakibatkan karena stok sapi feedloter sendiri lagi sedikit 
sehingga dibagi-bagi kepada RPH yang lain; ------------------  

- Sekitar bulan Agustus 2015 ada sekitar 4 (empat) hari 
bahwa sempat terjadi mogok dagang para pedagang sapi 
Karena Pembatasan Kuota Impor Sapi dan harga sapi 

dipasaran yang tinggi, sehingga pada saat itu BB sempat 
menahan sekitar 60 (enam puluh) ekor stok sapi milik bos 
sapi karena Bos sapi tersebut minta untuk tidak dipotong 

terlebih dahulu sapi-sapi tersebut (dengan alasan 
solidaritas), karena akan rugi apabila dijual dipasar, 

karena harga dipasaran sudah mencapai Rp.150.000,-/kg, 
namun setelah 4 (empat) hari tersebut kondisi kembali 
normal dan RPH mulai potong sapi kembali; -----------------  

- Bahwa harga sapi di pasaran menurut saksi mengikuti 
mekanisme pasar dimana ketika  stok sapi sedikit maka 
harga menjadi tinggi; ---------------------------------------------  

 

 Keterangan Bapak H. Muhamad Hendri, ketua RPH Petir, 
dengan pokok keterangan sebagai berikut:  ---------------------  

 

- Sejak dulu sampai dengan saat ini saksi belum merasa 
kesulitan mendapatkan pasokan sapi impor dari feedlot 

sesuai dengan permintaan Saksi. ------------------------------  
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- Pada tahun 2013 harga sapi impor normal dan stabil, 

berkisar di harga 35.000/kg. ------------------------------------  

- Tahun 2014, harga sapi impor masih sama. Untuk tahun 
2015 di triwulan pertama harga berkisar antara 37.000 – 

38.000, Triwulan kedua harga berkisar di Rp. 38.000. dan 
terdapat kenaikan dibulan Juli 2015 karena menjelang 

hari raya idul fitri. Setiap menjelang lebaran harga pasti 
naik. -----------------------------------------------------------------  

- Saksi ikut melakukan aksi stop potong sapi pada tanggal 

9-12 Agustus 2015. Dalam hal ini terdapat kesepakatan 
dari kawan-kawan sesama RPH karena harga daging 
mahal. Inisiatif aksi stop potong ini muncul dari Asosiasi 

Pengusahan Pemotongan Sapi Indonesia. ---------------------  

- Harapan mogok potong bukan agar harga turun tapi agar 
kuota impor sapi ditambah. Saksi sadar itu bukan 

merupakan kepentingan dari RPH, tapi hal tersebut 
terkait juga dengan RPH karena pada akhirnya RPH juga 

yang kena imbasnya. Saksi menegaskan bahwa aksi 
mogok tersebut bukan merupakan suruhan dari feedloter. 

- Sepengetahuan Saksi, Sapi tidak dapat ditimbun karena 
akan merugikan feedloter. Akan terdapat biaya-biaya 
tambahan, lemak, pertumbuhan berat badan yang 

berkurang dan cash flow perusahaan terganggu. ------------  
- Untuk harga daging di pasar ditentukan oleh pedagang 

daging di pasar. ----------------------------------------------------  
 

 Keterangan dari RPH Pulogadung yaitu Bapak Sdr. Adi 
Warsito, dengan pokok keterangan sebagai berikut: -----------  

 

- Harga jual sapi bisa berbeda tergantung dari kualitas 

sapinya (komposisi lemak dan dagingnya), jadi belum 
tentu 2 ekor sapi yang sama-sama memiliki berat 500 kg 
harga jualnya sama. ----------------------------------------------  

- Saksi menyatakan bahwa saksi juga ikut mogok dengan 
tujuan agar menyampaikan pesan kepada Pemerintah dan 
ingin Pemerintah tahu bahwa harga sapi yang tinggi pada 

saat itu telah berdampak dan mematikan pedagang sapi 
karena tidak ada yang mau membeli daging sapi akibat 

harga yang mahal tersebut. -------------------------------------  

- Aksi pemogokan bukan instruksi atau suruhan dari para 
feedloter, karena target mogok tersebut juga dilakukan 

para pedagang selain kepada Pemerintah juga kepada 
feedlotter. -----------------------------------------------------------  

- Bahwa harga sapi dari masing-masing feedlotter tidak 
sama/beragam tergantung dari kualitas sapinya. -----------  

- Saksi menyatakan bahwa harga sapi tersebut sangat 

relatif, tergantung dari kualitas dan pada saat menjelang 
lebaran umat islam biasanya harga bisa beda (naik) dan 
hal tersebut wajar terjadi karena permintaan akan daging 

sapi di pasar menjadi meningkat. ------------------------------  

- Harga sapi tergantung dari hasil produksinya dalam hal 
ini kualitas sapinya, banyaknya lemak dan daging pada 

sapi tersebut salah satu indikatornya. Bahkan feedlotter 
saja bisa jual sapi ke masing-masing pedagang sapi beda 
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harganya. Semua tergantung dari kualitas sapi yang dijual 

itu sendiri. ----------------------------------------------------------  

- Feedlotter tidak membatasi penjualan sapi-sapinya, 

setahu saksi feedlotter bebas menjual sapi-sapinya kepada 
siapapun. -----------------------------------------------------------  

- Saksi bebas untuk mengambil sapi dari feedlotter yang 

menurut saksi cocok dari segi kualitas dan harga sapi. ----  
 

Tanggapan Terlapor XII terhadap keterangan para RPH tersebut 
diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:  -------------------------  

 

a. Harga jual sapi impor berbeda antara satu feedloter dengan 

feedloter yang lainnya, tergantung juga pada kualitas 
sapinya.  ---------------------------------------------------------------  

b. Feedloter tidak pernah menghambat atau menghalangi para 
RPH untuk mendapatkan atau membeli sapi impor siap 

potong. -----------------------------------------------------------------  
c. Bahwa RPH mempunyai hak untuk menentukan sapi dari 

feedloter mana yang akan dibeli, tergantung pada daya beli 

RPH dan kualitas sapi yang diperlukan RPH tersebut. --------  
d. Bahwa skema penyaluran sapi impor siap potong dari 

feedloter hingga sampai kepada konsumen dalam bentuk 
daging antara lain: Bos sapi membeli sapi impor siap potong 

dari feedloter, kemudian sapi tersebut dipotong di RPH, dan 
dibeli oleh bos daging, selanjutnya bos daging yang akan 
mendistribusikan ke para pedagang daging sapi dipasar. ----  

e. Bahwa harga sapi impor siap potong mengikuti mekanisme 
pasar, dimana jika stok/supply sapi sedikit maka harga sapi 

akan naik. -------------------------------------------------------------  
f. Bahwa aksi mogok potong yang dilakukan RPH muncul dari 

Asosiasi Pengusaha Pemotongan Sapi Indonesia dan bukan 

suruhan atau instruksi dari feedloter. ----------------------------  
g. Harga daging sapi dipasar ditentukan oleh pedagang daging, 

bukan feedloter. ------------------------------------------------------  
 

II. Keterangan Pedagang Sapi. --------------------------------------------  
 

 Keterangan dari Ahmad Ibnu Attoilah (pedagang sapi yang 
membeli sapi siap potong dari feedloter), dengan pokok 

keterangan sebagai berikut: ----------------------------------------  
 

- Sapi hidup tidak dapat ditimbun karena biaya operasional 
yang dikeluarkan untuk sapi tersebut akan tetap ada dan 

membesar. ----------------------------------------------------------  

- Saksi lebih memilih sapi impor karena harga sapi impor 
lebih stabil dibanding sapi lokal. -------------------------------  

- Saksi hanya mendapatkan pasokan sapi impor dari 
Rumpinary (Terlapor XVI) saja, karena selain Saksi baru 
memulai bisnis ini (tahun 2014), harga yang diberikan 

Rumpinary cocok dengan Saksi.  -------------------------------  

- Saksi dapat membeli sapi impor dari feedloter lain dan 

tidak ada pembatasan untuk hal tersebut. -------------------  
 

Tanggapan Terlapor XII atas keterangan pedagang sapi diatas, 
dapat disimpulkan sebagai berikut: ----------------------------------  
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a. Bahwa terbukti feedloter tidak mungkin melakukan 

penimbunan sapi karena otomatis biaya operasional yang 
dikeluarkan akan semakin besar sedangkan penambahan 

berat badannya sudah tidak maksimal. --------------------------  
b. Harga sapi lokal lebih mahal daripada sapi impor, hal ini 

disebabkan karena ketersediaan sapi lokal yang sangat 

sedikit. -----------------------------------------------------------------  
c. Bahwa pembeli sapi siap potong dapat membeli sapi dari 

feedloter-feedloter yang lain dan tidak ada pembatasan yang 
dilakukan oleh feedloter. --------------------------------------------  

 
 

III.  Keterangan Pemerintah.  -----------------------------------------------  
 

 Keterangan Bapak Ir. Winyo Sardjoko (Kasubdit Usaha dan 
Kelembagaan di Direktorat Jenderal Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian), dengan pokok 

keterangan sebagai berikut: ----------------------------------------  
 

- Para feedloter tidak mungkin menahan sapi impor yang 
sudah digemukkan, karena apabila ditahan maka yang 

akan rugi perusahaan sendiri. Secara teknis, nilai jual 
sapi impor pasti berkurang. -------------------------------------  

- Peraturan penggemukkan sapi bakalan berubah-ubah, 
dari minimal 60 hari, menjadi 90 hari, dan terkahir 
minimal 120 hari. -------------------------------------------------  

- Pembatasan impor sapi sangat berpengaruh pada jumlah 
sapi impor yang ada dilapangan. -------------------------------  

 

 Keterangan Bapak Sujarwanto (Kepala Pusat Karantina 

Hewan & Keamanan Hayati Hewani, Balai Karantina 
Pertanian, Kementerian Pertanian RI), dengan pokok 
keterangan sebagai berikut: ----------------------------------------  

 

- Saksi menerangkan bahwa Pusat Karantina Hewan & 
Keamanan Hayati Hewani (PKHKehani) memiliki tugas 
pokok yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan teknis 

perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati 
hewani. --------------------------------------------------------------  

- Untuk masa karantina sapi adalah selama 14 (empat 

belas) hari setelah unit kerja saksi diperintahkan untuk 
memulai pelaksanaan masa karantina. -----------------------  

- Saksi menyatakan bahwa Saksi/Unit nya tidak memiliki 
record harga sapi karena bukan kewenangan dari unit 
kerja Saksi. ---------------------------------------------------------  

- Setidaknya hingga saat ini Saksi tidak pernah 
menemukan jumlah sapi yang dikarantina yang tidak 
sesuai/melebihi quantity/jumlah dari yang diizinkan 

sesuai dokumen, dan apabila ditemukan hal tersebut 
maka temuan tersebut akan segera dilaporkan. -------------  

- Saksi menerangkan bahwa memungkinkan terjadi jumlah 

sapi yang masuk karantina tidak sama dengan sapi yang 
keluar dari karantina, yaitu bisa saja jumlah sapi yang 

keluar dari karantina tersebut lebih sedikit jumlahnya 
yaitu apabila ada sapi yang mati karena sakit. --------------  
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- Setahu saksi, para pengusaha sapi yang melakukan impor 

sapi yang selama ini ditangani oleh Unit Kerja Saksi, 
semuanya memiliki fasilias instalasi karantina sendiri, 

akan tetapi untuk detailnya saksi tidak tahu karena saksi 
belum membawa dokumen yang terkait, dan saksi akan 
memberikan dokumen data fasilitas karantina tersebut 

kepada majelis komisi. -------------------------------------------  

- Saksi menerangkan untuk sapi lokal pada prinsipnya 
sama dengan sapi impor yaitu wajib untuk dilakukan 

karantina terlebih dahulu. Akan tetapi untuk perlakuan 
pemeriksaan terhadap sapi-sapi tersebut berbeda, dengan 
pertimbangan daerah asal sapi berdasarkan peta situasi 

yang dimiliki oleh unit pelaksana teknis Kementerian 
Pertanian. -----------------------------------------------------------  

 

 Keterangan Bapak Muhamad Yani, SH, (Kasubdit Pertanian, 

Kehutanan, Kelautan dan Perikanan di Direktorat Jenderal 
Perdagangan Luar Negeri (Kementerian Perdagangan 

Republik Indonesia), dengan pokok keterangan sebagai 
berikut: ----------------------------------------------------------------  

 

- Dalam prakteknya harga referensi tidak diterapkan lagi, 

karena kenaikan kurs dollar yang melonjak.  ----------------  

- Pembatasan kuota sapi impor bakalan pada triwulan ke 3 
tahun 2015, dilakukan oleh sidang kabinet. Saksi 

mengetahuinya dari Menteri Perdagangan sendiri, dimana 
setelah sidang kabinet tersebut secara lisan terdapat 
perintah dari Menteri Perdagangan bahwa persetujuan 

impor untuk sapi bakalan dibatasi hanya 50.548 saja. ----  

- Terdapat instruksi dari Menteri Perdagangan untuk 

mengurangi persetujuan impor yang sudah dimohonkan 
oleh para feedloter secara proposional, jadi hal tersebut 
lah yang dilakukan oleh Kemendag. ---------------------------  

 
Tanggapan Terlapor XII atas keterangan pedagang sapi diatas, 

dapat disimpulkan sebagai berikut: ----------------------------------  
 

a. Feedloter tidak mungkin melakukan penahanan penjualan 
sapi yang telah digemukkan karena justru akan merugikan 

feedloter tersebut.  ---------------------------------------------------  
b. Penggemukan sapi impor dilakukan minimal 120 hari. -------  

c. Masa karantina sapi adalah selama 14 (empat belas) hari. ---  
d. Pembatasan kuota impor sapi sangat berpengaruh pada 

ketersediaan sapi impor siap potong. -----------------------------  

e. Pembatasan kuota sapi impor bakalan pada triwulan ke 3 
tahun 2015, dilakukan oleh sidang kabinet. --------------------  
 

IV. Keterangan Ahli. ---------------------------------------------------------  
 

 Keterangan Bapak Prahastyo Wahyu Pamungkas (Ahli 
bidang Persaingan usaha), dengan pokok keterangan sebagai 

berikut: ----------------------------------------------------------------  
 

- Unsur-unsur praktek monopoli tidak sehat antara lain: 
ada perjanjian, ada pelaku usaha yang membuat 

perjanjian dengan pelaku usaha saingan mengakibatkan 
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monopoli tidak sehat, bila mana suatu perbuatan yang 

mengakibatkan praktek monopoli tidak sehat ini secara 
tidak beralasan menghalangi perdangan, maka harus di 

analisis dengan rule of reason dan setelah itu baru bisa 
dinyatakan illegal (bilamana tidak ada alasan yang sah). --  

- Jika ada alasan yang sah: baik untuk kemajuan teknologi, 

bermanfaat bagi konsumen, maka rule of reason 
dipergunakan untuk mempertimbangkan pasal yang 
dituduhkan (atau ternyata perbuatan tersebut membawa 

dampak yang baik), maka sanksi pasal yang dituduhkan 
tidak dapat dikenakan kepada orang atau pelaku usaha 

yang bersangkutan. -----------------------------------------------  

- Kartel berdasar atas suatu perjanjian, dimana perjanjian 
tersebut bertujuan mengatur atau menetapkan harga. 

- Sesuatu yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut 
sudah pasti harus didukung dengan bukti-bukti yang 
konkrit, tidak bisa dugaan atau persangkaan-

persangkaan. -------------------------------------------------------  

- Unsur-unsur yang dapat dianggap Kartel antara lain 
harus ada perjanjian, ada pelaku usaha yang membuat 

perjanjian, pelaku usaha tersebut membuat perjanjian 
dengan pesaingnya yang bertujuan untuk mempengaruhi 

harga dengan cara mempengaruhi produksi atau 
pemasaran, sehingga mengakibatkan praktek monopoli 
atau persaingan usaha tidak sehat (semua unsur tersebut 

haruslah dibuktikan). --------------------------------------------  
 

 Keterangan Bapak Kurnia Toha, SH., LL.M., Ph.D., dengan 
pokok-pokok keterangan sebagai berikut: -----------------------  

 

- Ketentuan mengenai alat bukti dalam hukum acara 

persaingan usaha diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No. 5/1999”). 

Alat-alat bukti yang diakui dan sah dalam pemeriksaan 
perkara persaingan usaha tersebut adalah: ------------------  

 Keterangan saksi;  --------------------------------------------  
 Keterangan ahli; ----------------------------------------------  
 Surat dan atau dokumen; -----------------------------------  

 Petunjuk; dan -------------------------------------------------  
 Keterangan pelaku usaha. ----------------------------------  

 

- Bahwa pelaku usaha yang bersaing ditandai dengan harga 

jual produk yang tidak sama dan/atau bervariasi. ----------  

- Bahwa jika para pelaku usaha disebut Kartel maka jangka 
waktunya harus lama, jika jangka waktunya hanya dalam 

hitungan bulan maka saja maka tidak bisa dikategorikan 
Kartel. ---------------------------------------------------------------  

- Terkait dengan pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 maka 
haruslah dilihat terlebih dahulu, seberapa besarkah 
pangsa pasar yang menjadi member dan/atau para 

anggota Kartel tersebut, jika pangsa pasarnya tidak besar 
maka tidaklah optimal Kartelnya. Hal ini berkaitan dengan 
Relevant Market dimana untuk mengetahui pasar 

haruslah dengan metode Survei. -------------------------------  

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/nprt/36/uu-no-5-tahun-1999-larangan-praktek-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/nprt/36/uu-no-5-tahun-1999-larangan-praktek-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/nprt/36/uu-no-5-tahun-1999-larangan-praktek-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat
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- Bahwa harga yang dibentuk karena proses penawaran 

itulah harga yang sebenarnya. ----------------------------------  

- Bahwa pangsa pasar minoritas tidak bisa terindikasi 
kartel, untuk efektifnya sebuah kartel maka pangsa pasar 

tersebut harus mayoritas, maka untuk mengetahui 
pangsa pasarnya harus dengan Riset untuk keseluruhan 

pasar baik pasar produk (untuk menentukan barang) 
maupun pasar geografis (untuk menentukan 
wilayahnnya), setelah dilihat produknya maka selanjutnya 

adalah menentukan jangkauan wilayah untuk 
mendistribusikan produk tersebut. ----------------------------  

 

 Keterangan Bapak Arif Bustaman (Ahli Ekonomi, khususnya 
bidang perdagangan internasional), dengan pokok 

keterangan sebagai berikut: ----------------------------------------  
 

- Pembatasan kuota dapat diterapkan Pemerintah untuk 
menjamin ketersediaan pasokan tidak melampaui 

kebutuhan masyarakat. ------------------------------------------  

- Dengan Pemerintah berperan dalam memberikan angka 

kuota (berdasarkan itung-itungannya) jika pengusaha 
mengimpor dibawah angka Pemerintah tersebut yang 
mana akan menimbulkan kekurangan pasokan itulah 

yang menyebabkan harga daging naik. ------------------------  

- Harga tergantung seberapa besar kenaikan rupiah, 
mempengaruhi harga jadi lebih tinggi. ------------------------  

- Pemerintah mempunyai kewajiban mendistribusikan 
suatu komoditi impor untuk memastikan bahwa suatu 
kebutuhan produksi itu terpenuhi. ----------------------------  

 

 Keterangan Bapak Dr. Ir. Rochadi Tawaf, Ms (Ahli persapian 

nasional), dengan pokok keterangan sebagai berikut: ---------  
 

- Perkara aquo terjadi akibat dampak kebijakan Pemerintah 
yang kontraproduktif. --------------------------------------------  

- Kebijakan Pemerintah di tahun 2015 berpengaruh 
terhadap pemotongan kuota import (kuartal ke-3)yang 
menggangu sistem bisnis dalam negeri, sehingga 

menyebabkan harga makin tinggi dan carut marut. --------  

- Kesalahan persepsi dari Pemerintah memberi iklim yang 

tidak kondusif terhadap harga, karena pembentukan 
harga ditentukan tidak hanya oleh sapi impor, bahkan 
daging illegal (tidak bersurat) juga merajai pasar, tidak 

benar apabila penyebab naiknya harga karena feedloter. --  
- Terhadap tuduhan bahwa feedlot menyebabkan harga 

melambung menurut Ahli itu tidak benar dan tidak 
memiliki pengaruh terhadap harga daging. Feedlot tidak 
menentukan harga daging. --------------------------------------  

 
Tanggapan Terlapor XII atas keterangan ahli diatas, dapat 
disimpulkan sebagai berikut: ------------------------------------------  

 

a. Bahwa Terlapor XII tidak terbukti memenuhi unsur-unsur 
pelanggaran monopoli ataupun kartel sebagaimana yang 
telah diuraikan oleh ahli.  ------------------------------------------  
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b. Bahwa tidak ada perjanjian antara Terlapor XII dengan para 

Terlapor yang lain untuk menetapkan harga ataupun 
melakukan pembatasan penjualan. -------------------------------  

c. Bahwa harga jual yang ditetapkan oleh para Terlapor adalah 
berbeda satu sama lain sehingga terbukti bahwa tidak ada 
kesepakatan harga melainkan persaingan sehat diantara 

para Terlapor. ---------------------------------------------------------  
d. Bahwa pangsa pasar minoritas tidak bisa terindikasi kartel. 
e. Bahwa nilai tukar rupiah terhadap dollar mempengaruhi 

harga penjualan sapi siap potong.  --------------------------------  
f. Feedloter tidak ada kaitannya dalam penentuan harga 

daging sapi di pasar. -------------------------------------------------  
 
 

Bahwa selanjutnya, dari seluruh proses jawab menjawab dan 

pembuktian dalam perkara ini, Terlapor XII mengajukan Kesimpulan, 
sebagai berikut:  ------------------------------------------------------------------  

 

1. Bahwa Terlapor XII merupakan perusahaan yang didirikan pada 
tanggal 3 Januari 1990 dengan awal kegiatan usaha focus pada 

penggemukan (fattening) dan perdagangan (trading) sapi lokal.  -----  
 

2. Bahwa saat ini Terlapor XII mempunyai lahan peternakan seluas 

32 hektar yang terletak di Banten (Serang) dan Jawa Barat 
(Purwakarta), dengan kapasitas kandang 15.000 ekor sapi. ----------  
 

3. Bahwa sejak tahun 1993 hingga sekarang, selain usaha fattening 

dan trading sapi lokal, Terlapor XII juga melakukan fattening dan 
trading sapi Impor yang berasal dari Autralia berdasarkan surat 
persetujuan impor hewan yang dikeluarkan oleh Pemerintah (“SPI”), 

dengan wilayah penjualan (market) utama meliputi: Banten 
(Serang), Jawa Barat (Bandung, Purwakarta) dan sebagian kecil ke 

Jabodetabek (jika ada permintaan). ---------------------------------------  
 

4. Bahwa terhadap sapi bakalan impor yang didatangkan dari 
Australia, Terlapor XII melaksanakan proses penggemukkan 

(fattening) di feedlot milik Terlapor XII dengan rentang waktu 
sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan yaitu: Pasal 36 B ayat (5) Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

yang mulai berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2014 (“UU No. 
41/2014”) yang mengatur bahwa waktu penggemukan sapi bakalan 
minimal selama 4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh hari).   

 
Setelah melewati masa fattening dimaksud (± 120 hari), Sapi 

Bakalan tersebut dikualifikasikan sebagai sapi siap potong dan 
baru dapat dijual oleh Terlapor XII kepada para pembeli.  ------------  

 

5. Bahwa Terlapor XII tidak menjual langsung sapi kepada konsumen 

akhir (orang yang mengkonsumsi daging sapi). Pembeli Terlapor XII 
yang dimaksud dalam perkara a quo adalah orang yang membeli 
sapi hidup (sapi siap potong) dari Teralpor XII. -------------------------  
 

6. Bahwa sapi siap potong yang dibeli dari Terlapor XII harus dipotong 
di RPH yang termasuk ke dalam supply chain Terlapor XII, 
diantaranya: -------------------------------------------------------------------  
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 Wilayah Banten, meliputi: RPH Trondol, RPH Cilegon, RPH 

Pandeglang.  ---------------------------------------------------------------  
 Wilayah Bandung, meliputi: RPH Purwakarta, RPH Banjaran, 

RPH Cirangrang. ----------------------------------------------------------  

 Wilayah Jakarta, meliputi: RPH Pulogadung. ------------------------  
 Wilayah Bogor, meliputi: RPH Bubulak (milik Pemda Bogor), RPH 

PT.Eldes (IPB). -------------------------------------------------------------  
 Wilayah Tangerang, meliputi: RPH PT.KAR. --------------------------  
 Wilayah Bekasi, meliputi: RPH Sampico, RPH Sumber Makanan 

Sehat, RPH Bili Berkah Mandiri, RPH Ojo. ---------------------------  
 

7. Bahwa Terlapor XII menolak dengan tegas Poin 33 Fakta-Fakta, 
hal. 10 LDP Tim Investigator yang menyatakan bahwa kebutuhan 

daging sapi di Indonesia dipasok dari pasar domestik dan pasar 
internasional dalam bentuk sapi lokal, sapi bakalan impor, sapi 

siap potong, dan daging impor; --------------------------------------------  
 

Terlapor XII tidak diperbolehkan untuk langsung menjual sapi 

bakalan impor. Sapi bakalan impor baru dapat dijual dan dipotong 
setelah melewati masa penggemukkan (menjadi Sapi Impor Siap 
Potong) selama ±120 hari;  --------------------------------------------------    

 

 

MENGENAI PENETAPAN KUOTA IMPOR DARI PEMERINTAH  -----------  

 
1. Bahwa Terlapor XII melakukan kegiatan impor sapi dari Australia 

setelah mendapat Surat Persetujuan Impor (“SPI”) dari Pemerintah. -  
 

2. Bahwa dalam mengajukan permohonan kuota impor kepada 
Pemerintah, Terlapor XII menyesuaikan dengan 

permintaan/kebutuhan pasar. ----------------------------------------------  
 

3. Bahwa Terlapor XII tidak mengetahui apa yang menjadi dasar atau 
faktor Pemerintah dalam menetapkan kuota importasi sapi kepada 

masing-masing feedloter dan hal ini merupakan pertanyaan dari 
seluruh Terlapor yang diperiksa pada sidang pemeriksaan. -----------  

 

4. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Impor (“SPI”) yang diterima 

oleh Terlapor XII dari Menteri Perdagangan RI, sejak awal tahun 
2012 hingga triwulan ketiga tahun 2015, jumlah realisasi sapi 

impor bakalan dan sapi impor siap potong Terlapor XII adalah 
sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------  

 

Tabel-1  
 

Periode SPI 

Kuota yang 

disetujui 
(SPI) 

Realisisasi 
Impor 

Keterangan 

Tahun - 2012 13.956 13.945  

Tahun - 2013 22.521 22.521 Siap potong : 7.105 

Tahun - 2014 32.392 30.734 Siap Potong : 2.000 

Tahun - 2015 21.659 21.602  

 
 

5. Bahwa rincian pembelian sapi lokal yang dilakukan Terlapor XII 
uraiannya sebagai berikut: ---------------------------------------------------  
 

Tabel-2 
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Tahun Jumlah (ekor) 

2012 5.485 

2013 1.366 

2014 0 

2015 1.471 

 

6. Bahwa berdasarkan Tabel-1di atas, dapat disimpulkan bahwa 

untuk mendapatkan stock dan supply yang ideal, dalam per-tiga 
bulannya (triwulan) Terlapor XII harus memperoleh ±7.000 ekor 
sapi bakalan yang harus melalui tahap fattening, namun dengan 

adanya pembatasan mengenai kuota sapi impor dari Pemerintah, 
secara langsung akan berpengaruh terhadap ketersediaan stock 

sapi bakalan siap potong sehingga berpengaruh terhadap jumlah 
penjualan sapi. -----------------------------------------------------------------  
 

7. Bahwa sistem pembatasan kuota yang dilakukan Pemerintah 

mengakibatkan Terlapor XII tidak dapat membuat skema bisnis 
plan yang menyebabkan ketidakpastian stok atau ketersediaan sapi 
pada Terlapor XII. -------------------------------------------------------------  
 

8. Bahwa untuk mencegah terjadinya kelangkaan dan/atau kenaikan 
harga sapi dipasar, kuota importasi yang ditetapkan oleh 

Pemerintah harus memperhatikan beberapa aspek antara lain: ------  
 

 Kuota yang ditetapkan harus mencukupi 
kebutuhan/permintaan pasar;  ----------------------------------------  

 Harga beli sapi dari Australia, karena meskipun kuota importasi 

yang diberikan banyak namun jika harga beli sapi impor dari 
Australia mengalami kenaikan maka harga daging sapi dalam 

negeri pasti akan mengalami kenaikan. ------------------------------  
 
 

PERSENTASE PENJUALAN SAPI IMPOR TERLAPOR XII SEBAGIAN 
BESAR UNTUK WILAYAH BANTEN DAN JAWA BARAT DAN SANGAT 

KECIL UNTUK WILAYAH JABODETABEK. -----------------------------------  
 

1. Bahwa penjualan sapi impor milik Terlapor XII sebagian besar 
adalah untu memenuhi kebutuhan pasar wilayah Banten (Serang) 
dan Jawa Barat (Bandung, Purwakarta), sedangkan untuk wilayah 

Jabodetabek Terlapor XII hanya menjual sedikit jika ada 
permintaan. ---------------------------------------------------------------------  

 

2. Bahwa persentase penjualan Terlapor XII ke wilayah Jabodetabek 

berdasarkan jumlah keseluruhan sapi yang diimpor oleh Terlapor 
XII, rinciannya sebagai berikut: ---------------------------------------------  

 
Tabel-3 

Tahun 
BANTEN JAWA BARAT JABODETABEK 

Ekor % Ekor % Ekor % 

2012 12.336 71% 1.376 8% 3.577 21% 

2013 10.442 61% 4.974 29% 1.661 10% 

2014 10.770 39% 14.537 53% 2.266 8% 

2015 11.079 42% 10.149 39% 4.989 19% 

 

3. Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan pada Tabel-3 diatas, 

terlihat jelas jika penjualan sapi impor Terlapor XII untuk wilayah 
Jabodetabek Tahun 2012 s.d 2015 lebih sedikit dibandingkan 

dengan wilayah Banten dan Jawa Barat, hal ini dikarenakan supply 
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terbesar dari Terlapor XII adalah untuk memenuhi kebutuhan atau 

permintaan pasar di wilayah Banten dan Jawa Barat.  -----------------  
 

Berdasarkan uraian diatas, tuduhan Tim Investigator kepada 
Terlapor XII berkaitan dengan Pasal 11 dan Pasal 19 huruf (c) 

Undang-undang No.5 Tahun 1999 tidak terbukti karena fokus 
penjualan sapi impor yang dimiliki Terlapor XII adalah Banten dan 

Jawa Barat, sedangkan untuk wilayah Jabodetabek sangat sedikit 
yaitu rata-rata hanya berkisar 14.2%dari jumlah keseluruhan 
penjualan.  --------------------------------------------------------------------  

 
 

TERLAPOR XII TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEMBATASAN PEREDARAN 
ATAU PENJUALAN SAPI IMPOR UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN 
YANG TIDAK WAJAR SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 19 HURUF (C) 

UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999.  --------------------------------------------  
 

1. Bahwa Terlapor XII tidak pernah melakukan pembatasan penjualan 

sapi siap potong ke orang-perorangan maupun RPH (sepanjang 
termasuk ke dalam suppy chain Terlapor XII), sebagaimana 
dituduhkan oleh Tim Investigator KPPU kepada para Terlapor 

(termasuk Terlapor XII). ------------------------------------------------------  
 

2. Bahwa rincian penjualan Terlapor XII setiap tahunnya adalah 
sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------  

 

Tabel-4 

Tahun 

Sisa Stok Sapi 

Tahun 
Sebelumnya 

(ekor) 

Realisisasi 
Impor (ekor) 

Jumlah Penjualan  
(ekor) 

2012 3.963 13.945 17.289 

2013 619 22.521 17.077 

2014 6.063 30.734 27.573 

2015 9.224 21.602 26.217 

 

3. Bahwa berdasarkan Tabel-4 diatas, terlihat jelas bahwa Terlapor 
XII selalu menjual sapi impor (siap potong dan setelah fattening) 

kepada para pembeeli, baik di luar maupun di dalam wilayah 
Jabodetabek, sesuai dengan stok sapi yang dimiliki Terlapor XII, 

dengan tetap memperhatikan siklus produksi sebagaimana 
ketentuan Pasal 36 B Ayat (5) UU No. 41/2004, sebagaimana telah 
dijelaskan di atas; -------------------------------------------------------------  
 

4. Bahwa selain itu, dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf (c) Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut sangat berlawanan dengan 
usaha yang dijalankan Terlapor XII. Bahwa berdasarkan data-data 

stok sapi (stok tahunan, bulanan maupun harian) yang telah 
Terlapor XII serahkan sebagai bukti dalam perkara a quo, terlihat 

jelas bahwa Terlapor XII tidak pernah membatasi penjualan sapi 
siap potong. Jika stok sapi masih ada, hal itu dikarenakan umur 
penggemukan sapi yang masih belum memungkinkan untuk dijual 

(masih dibawah 2 bulan), yang secara undang-undang memang 
tidak diperbolehkan.  ---------------------------------------------------------  

 

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka tuduhan Tim Investigator 

kepada Terlapor XII mengenai adanya pembatasan peredaran atau 
penjualan sapi siap potong (Pasal 19 huruf (c) Undang-Undang No.5 
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Tahun 1999) adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak sesuai 

dengan fakta-fakta maupun dokumen yang valid sehingga haruslah 
ditolak. 

 

TERLAPOR XII MENETAPAKAN HARGA JUAL BERSIFAT MANDIRI & 

INDEPENDEN SERTA TIDAK ADA KESEPAKATAN HARGA DIANTARA PARA 
TERLAPOR MAUPUN DI DALAM APFINDO.  ----------------------------------------  

 

1. Bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya, Terlapor XII 

berorientasi kepada mekanisme persaingan yang sehat diantara 
para pelaku di bidang usaha sejenis dan melihat daripada kondisi 
perekonomian negara dan perekonomian secara global yang dapat 

berdampak kepada kegiatan usaha Terlapor XII, tanpa melanggar 
peraturan perundang-undangan yang ada.  ------------------------------  
 

2. Bahwa sistem penjualan sapi (baik impor maupun lokal) yang 

digunakan Terlapor XII adalah sistem farm gate, dimana penjualan 
sapi hidup dan kesepakatan harga jual antara Terlapor XII dengan 

pembeli terjadi di kandang milik Terlapor XII. ----------------------------  
 

3. Bahwa dalam menetapkan harga jual sapi siap potong, Terlapor XII 
bersifat independen dan tidak ada campur tangan atau kaitannya 

dengan feedloter-feedloter yang lain. Hal ini telah dikuatkan dengan 
keterangan para Terlapor di sidang pemeriksaan yang seluruhnya 

menyatakan bahwa para Terlapor tidak ada yang memiliki 
hubungan dengan Terlapor XII dan tidak pernah ada kesepakatan 
harga antara para Terlapor dengan Terlapor XII. ------------------------  
 

4. Bahwa Terlapor XII tidak mengetahui mengenai penetapan harga 
daging sapi yang dijual dipasar, dan Terlapor XII tidak ada 
kaitannya dengan penetapan harga yang dilakukan oleh jagal 

ataupun pedagang daging sapi. ---------------------------------------------  
 

5. Bahwa dalam menetapkan harga jual sapi siap potong, Terlapor XII 
selalu berpedoman pada faktor-faktor sebagai berikut: -----------------  

 

a. Harga beli sapi bakalan.  ------------------------------------------------  
 Harga Sapi Bakalan Lokal, dipengaruhi oleh:  ------------------  

- Harga dari peternak/pedagang lokal.  -------------------------  

- Ketersedian stok sapi bakalan lokal di daerah yang makin 
lama makin sulit diperoleh sehingga harganya terus 
meningkat. ---------------------------------------------------------  

 

 Harga Sapi Bakalan Impor, dipengaruhi oleh: ------------------  

- Harga jual dari Australia (Exportir), yang terus mengalami 
kenaikan. -----------------------------------------------------------  

- Kurs nilai Rupiah terhadap USD, yang cenderung 
melemah, dari Rp 9.100/USD  pada Tahun 2010 hingga 
mencapai Rp 13.800/USD pada Tahun 2015. ---------------  

 

b. Biaya Operasional. --------------------------------------------------------  

 Pada saat situasi kondisi ekonomi tenang, maka biaya 
operasional menjadi relatif stabil, karena pergerakan harga 
pakan dan bahan pendukung lainnya juga stabil. -------------  

 Pada saat situasi kondisi usaha peternakan sapi potong 
terjadi kekurangan supply (terjadi pembatasan/pengurangan 
kuota) yang menyebabkan Occupancy Ternak (tingkat 
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kepemilikan sapi) hanya tinggal 40 – 60% dari kapasitas 

terpasang, maka biaya operasional yang dikeluarkan oleh 
perusahaan akan meningkat yang disebabkan oleh 

meningkatnya Fixed Cost per-satuan ternak produksinya. ---  
 

6. Bahwa harga jual sapi lokal selalu lebih tinggi daripada sapi impor, 
hal ini disebabkan karena ketersediaan sapi lokal sangatlah 

terbatas (limited). Dengan demikian jika terjadi kelangkaan atau 
keterbatasan stok sapi impor, tidak bisa ditanggulangi secara 
maksimal dengan pengadaan sapi lokal yang dikarenakan 

ketidakmampuan daya beli pasar terhadap sapi lokal.  -----------------  
 

7. Bahwa Terlapor XII bergabung menjadi anggota APFINDO sejak 
Tahun 1992, dan Terlapor XII menjadi anggota APFINDO bertujuan 

sebagai sarana untuk bertukar informasi yang berguna bagi 
kemajuan usaha penggemukan sapi potong dan bukanuntuk 

bersekongkol atau untuk hal-hal yang bertujuan melanggar aturan 
hukum. --------------------------------------------------------------------------  
 

8. Bahwa dalam pertemuan-pertemuan APFINDO yang dihadiri oleh 

Terlapor XII, tidak pernah ada pembicaraan mengenai harga jual 
sapi impor atau pun mengenai kesepakatan harga dan juga tidak 
pernah ada pembahasan mengenai pembatasan penjualan/pasokan 

sapi kepada para masing-masing konsumen, sebagaimana 
dibuktikan denganketerangan para Terlapor dalam sidang 
pemeriksaan perkara a quo. -------------------------------------------------  

 

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Terlapor XII dengan tegas 
menyatakan tidak pernah melakukan atau membuat suatu 
perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dengan maksud 

mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau 
pemasaran.Dalam hal penentuan harga jual dan management 

produksinya, Terlapor XII selalu mandiri dan independen, tanpa 
intervensi dari pihak manapun. --------------------------------------------  

 

MENGENAI AKSI MOGOK POTONG YANG DILAKUKAN OLEH RPH 
PADA TANGGAL 9 – 11 AGUSTUS 2015. -------------------------------------  

1. Bahwa Terlapor XII sama sekali tidak ada kaitannya dengan aksi 
mogok potong yang dilakukan oleh RPH pada tanggal 9 – 11 
Agustus 2015. ------------------------------------------------------------------  
 

2. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Terlapor XII dari 
pembeli yang sering membeli sapi di Terlapor XII, pemogokan 

terjadi karena solidaritas dan merupakan hak pribadi dari RPH 
yang bersangkutan serta tidak ada campur tangan dari Terlapor 
XII.Pemogokan terjadi juga disebabkan karena berkurang atau 

menurunnya kuota/stok sapi.  ----------------------------------------------  
 

3. Bahwa aksi mogok potong yang dilakukan oleh RPH tersebut tidak 
ada hubungannya baik dengan harga yang ditetapkan oleh Terlapor 

XII maupun dengan stok sapi yang dimiliki oleh Terlapor XII. ---------  
 

4. Bahwa Terlapor XII tidak ada melakukan penimbunan ataupun 
menahan penjualan sapi siap potong yang dimiliki Terlapor XII. Hal 

ini dibuktikan berdasarkan fakta bahwa sampai pada H-1 sebelum 
terjadi aksi mogong potong sapi oleh RPH, Terlapor XII tetap 

melakukan penjualan sapiseperti biasa sesuai dengan permintaan 
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atau kebutuhan konsumen, dengan rincian penjualan harian 

Agustus 2015 sebagai berikut: ----------------------------------------------  
 

Tabel-5 

Tanggal 

(Agustus 2015) 

Jumlah 

Penjualan 
(ekor) 

1 62 

2 36 

3 66 

4 16 
5 31 

6 37 

7 32 

8 14 

9 0 
10 0 

11 0 

12 16 

13 50 
14 46 

15 21 

16 40 

17 8 
18 8 

19 26 

20 15 

21 50 
22 41 
23 26 

24 28 

25 26 
26 15 
27 24 

28 35 

29 90 

30 41 
31 33 

 

5. Bahwa berdasarkan Tabel-5 diatasterlihat jelas bahwa penjualan 
sapi yang dilakukan Terlapor XII jumlahnya selalu beragam¸ 

bahkan menjelang H-1 terjadinya aksi mogok potong oleh RPH 
Terlapor XII masih menjual 14 ekor sapi siap potong dan setelah 

berakhirnya aksi mogok Terlapor XII kembali menjual sapi siap 
potongnya dengan jumlah yang beragam.  --------------------------------  

 

Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti aksi mogok potong yang 
dilakukan oleh RPH tidak ada kaitannya sama sekali baik dengan 

harga jual yang ditetapkan oleh Terlapor XII maupun stok sapi 
yang dimiliki oleh Terlapor XII, dan Terlapor XII tidak pernah 
melakukan pembatasan penjualan sapi siap potong. ------------------  

 

TIDAK PERNAH ADA KESEPAKATAN HARGA DENGAN PEMERINTAH 

PADA TANGGAL 11 AGUSTUS 2015. -----------------------------------------  
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1. Bahwa Terlapor XII menolak dengan tegas pernyataan Tim 

Investigator pada Poin 91 hal. 25 LDP, yang menyatakan bahwa: ----  
“Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015, pelaku usaha feedloter yang 
tergabung dalam APFINDO menyepakati keinginan Pemerintah untuk 
menurunkan harga jual sapi;” 
 

2. Bahwa pertemuan dengan Menteri Pertanian pada tanggal 11 
Agustus 2015 hanya merupakan silaturahmi dan sama sekali tidak 

ada pembicaraan mengenai harga. Hal ini juga sesuai dengan 
pernyataan seluruh para Terlapor yang telah diperiksa dalam 
sidang pemeriksaan. ----------------------------------------------------------  
 

3. Bahwa Pemerintah tidak ada memberikan respon/tanggapan 
secara resmi dan sistematis kepada para Terlapor (termasuk 
Terlapor XII) mengenai permasalahan/gonjang-ganjing harga yang 

terjadi pada tahun 2015.  ----------------------------------------------------  
 

4. Bahwa dengan demikian tuduhan Tim Investigator terhadap para 

Terlapor (termasuk Terlapor XII) pada Poin 91 hal. 25 LDP diatas, 
merupakan tuduhan yang tidak benar dan mengada-ada sehingga 
haruslah ditolak. --------------------------------------------------------------  

 

 

MENGENAI KENAIKAN HARGA SAPI IMPOR SEBAGAIMANA 

DINYATAKAN DALAM LDP TIM INVESTIGATOR. ---------------------------  
 

1. Bahwa kenaikan harga sapi yang terjadi pada tahun 2012 s.d. 2013 
dan terulang lagi di tahun 2015 bukan disebabkan oleh 
pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor XII, akan tetapi 

disebabkan karena : -----------------------------------------------------------  
 

a. Terjadinya kelangkaan supply sapi bakalan, baik sapi bakalan 

lokal yang jumlahnya sangat terbatas, maupun sapi bakalan 
impor (adanya pembatasan/pengurangan kuota impor dari 
Pemerintah). ---------------------------------------------------------------  

b. Harga sapi bakalan (lokal dan impor) terus mengalami kenaikan. 
c. Bahwa dengan naiknya harga sapi bakalan ditambah dengan 

naiknya biaya produksi, maka akan menyebabkan naiknya 

harga sapi Siap Potong, yang akan berdampak langsung pada 
naiknya harga daging sapi dipasaran. ---------------------------------  
 

2. Bahwa jika kenaikan harga sapi Siap Potong ini seolah-olah terjadi 

bersama-sama disemua feedloter, hal ini bukan karena adanya 
kesepakatan diantara para feedloter melainkan terjadi karena 

adanya permasalahan yang samayang dialami oleh para feedloter 
pada waktu yang sama. Namun jika dicermati lebih mendalam, 

harga dari satu feedloter dengan feedloter yang lain akan selalu 
berbeda.Persamaannya hanya pada trend naik harga yang 

disebabkan oleh faktor-faktor tersebut diatas, yang memang tidak 
bisa dipungkiri lagi. -----------------------------------------------------------  

 

3. Bahwa terhadap kenaikan harga sapi di Tahun 2013, Pemerintah 

(i.c. KEMENNDAG) memberikan respon dan tanggapan yang positif 
melalui Keputusan Menteri Perdagangan No. 699/M-
Dag/KEP/7/2013 (“Kepmendag No.699/2013”) tentang Stabilisasi 

Harga Daging Sapi pada tanggal 17 Juli 2013, dimana dalam upaya 
menciptakan stabilisasi harga daging sapi di seluruh Indonesia 

Pemerintah menambah kuota sapi impor siap potong (bukan sapi 



 

 
-459 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

bakalan) dengan ketentuan harga beli sapi impor siap potong hanya 

berkisar Rp. 33.000 rupiah/kg. ---------------------------------------------  
 

4. Bahwa pada Tahun 2013, Terlapor XII mendapat penambahan 
impor sapi siap potong sebanyak7.105 ekor, dimana setiap 

minggunya hingga saat ini Terlapor XII selalu membuat laporan ke 
Menteri Perdagangan mengenai harga jual, distribusi, waktu 

penjualan dan informasi pembeli sapi-sapi impor milik Terlapor XII.  
 

5. Bahwa untuk Terlapor XII sendiri, rata-rata penjualan sapi impor 
adalah berkisar Rp. 34.417/kg dibulan Juli 2013 dan Rp. 32.026 

dibulan Agustus 2013. --------------------------------------------------------  
 

6. Bahwa pada dasarnya persoalan yang terjadi pada tahun 2015 
hampir sama dengan keadaan yang terjadi pada tahun 2013 

dimana terjadi kebijaksanaan pembatasan kuota sapi impor, akan 
tetapi pada tahun 2013 tanggapan atau kebijakan dari Menteri 

Perdagangan lebih tepat sasaran dibandingkan dengan tahun 2015, 
dimana pada tahun 2015 tidak ada undangan resmi dan 
penyelesaian secara terinci dan sistematis dari Pemerintah, selain 

itu penambahan importasi sapi tidak diberikan langsung kepada 
para feedloter tetapi kepada bulog. -----------------------------------------  
 

7. Bahwa kenaikan harga pada tahun 2015 disebabkan karena harga 

beli sapi dari Australia mengalami kenaikan yang disebabkan oleh 
pangsa pasar Australia semakin banyak, selain itu kenaikan harga 

juga dipengaruhi oleh kurs dollar yang naik dimana pada tahun 
2015 kurs dollar antara Rp.12.000,- s/d Rp.13.844,-, sedangkan 
kurs dollar pada tahun 2013 cenderung flat yaitu berkisar antara 

Rp.9.800,- s/d Rp.12.000,-. -------------------------------------------------  
 

Berdasarkan uraian-uraian diatas, terbukti bahwa kenaikan harga 
sapi siap potong di wilayah Jabodetabek pada Tahun 2012 s.d. 

2015 bukan disebabkan karena adanya kesepakatan harga 
diantara para Terlapor ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh 
Terlapor XII. Kenaikan harga sapi siap potong disebabkan karena 

beberapa faktor seperti adanya pembatasa kuota sapi impor yang 
dilakukan oleh Pemerintah, kenaikan harga beli sapi dari Australia, 

serta kurs dollar yang mengalami kenaikan.  ----------------------------  
 

8. Bahwa Terlapor XII menolak dan membantah dengan tegas 
keterangan Terlapor XVIII (PT. Sadajiwa Niaga Indonesia yang 

diwakili oleh Nus Safina Ayu Aszzahra), yang menyebutkan bahwa 
pada Tahun 2013 para Feedloter diundang (“undangan untuk 

menurunkan harga”) ke kantor KEMENDAG dan sekitar 16 (enam 
belas) feedloter (termasuk Terlapor XII) bersedia menurunkan 
harga. ----------------------------------------------------------------------------  
 

9. Bahwa Terlapor XII tidak ada hubungan apapun dan tidak 
mengenal Terlapor XVIII; -----------------------------------------------------  
 

10. Bahwa pada Tahun 2013, Terlapor XII tidak penah mendapat 

ataupun menghadiri undangan untuk menurunkan harga dari 
Kementerian Perdagangan. Faktanya adalah pada tanggal 17 Juli 

2013 dilaksanakanRapat Koordinasi di Kantor Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian dalam upaya menciptakan 
stabilisasi harga daging sapi di seluruh Indonesia sebagaimana 

yang telah Terlapor XII jelaskan sebelumnya pada Poin 43 diatas. ---  
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11. Bahwa oleh karena Terlapor XVIII membawa-bawa nama Terlapor 

XII dengan tidak benar dan tidak berdasar hukum, maka Terlapor 
XII mohon agar kiranya Majelis Komisi tidak mempertimbangkan 

keterangan Terlapor XVIII tersebut. ----------------------------------------  
 

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta hukum diatas, 

maka terbukti:  --------------------------------------------------------------------  
 

- Dalam menjalankan kegiatan usahanya Terlapor XII tunduk 

terhadap peraturan yang belaku dan tidak ada satupun perbuatan 
Terlapor XII yang dapat dikualifisir sebagai pelanggaran 
sebagaimana yang terkadung pada Pasal 11 dan Pasal 19 huruf (c) 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  --------------------------  

- Tidak ada satupun bukti yang kuat untuk yang membuktikan 
tuduhan Tim Investigator bahwa Terlapor XII melakukan 
pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf (c) Undang-Undang No. 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. ----------------------------------------------------------  

- Bahwa untuk itu maka Terlapor XII mohon kepada Majelis Komisi 

untuk memberikan putusan sebagai berikut: ---------------------------  
 

PT LEMBU JANTAN PERKASA tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan telah melanggar Pasal 11 dan Pasal 19 huruf (c) Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat.  ------------------------------------------------  

 

31. Menimbang bahwa Terlapor XIII (PT Legok Makmur Lestari) 

menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya 

memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T13.9):  -------------------------  

PERIHAL DUGAAN PELANGGARAN  --------------------------------------------  

Adapun Dugaan Pelanggaran dalam LDP halaman [33] perkara –a quo– 

dinyatakan sebagai berikut:  -----------------------------------------------------  

1. “Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan analisis, diduga 

terjadi pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999 

berdasarkan bukti-bukti yang cukup;  -----------------------------------  

2. Bahwa Pasal 11 UU No. 5/1999 menyebutkan: “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 persaingan 

usaha tidak sehat”;  ---------------------------------------------------------  

3. Bahwa dugaan terjadinya pelanggaran Pasal 11 UU No. 5/1999 

yang pada pokoknya adalah berkaitan dengan perjanjian pelaku 

usaha dengan pelaku usaha lain untuk mempengaruhi harga 

dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan 

atau jasa yaitu sebagaimana fakta berikut: -----------------------------  
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1) Bahwa para Feedloter yang disebutkan dalam unsur pelaku 

usaha merupakan pelaku usaha yang merupakan pesaing di 

antara satu dan lainnya;  ---------------------------------------------  

2) Bahwa melalui pertemuan-pertemuan di asosiasi, pelaku-

pelaku usaha tersebut melakukan pembicaraan terkait harga 

jual sapi; -----------------------------------------------------------------  

3) Bahwa perilaku pelaku usaha menahan pasokan untuk 

mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk 

pengaturan pemasaran yang berdampak pada harga yang 

terjadi sejak tahu 2012 dan mencapai puncak harganya pada 

periode Juli – Agustus 2015; -----------------------------------------  

4) Bahwa pembicaraan mengenai harga melalui asosiasi dan 

kemudian perilaku harga di pasar yang cenderung sama serta 

adanya kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi dengan 

alasan yang sama untuk menjaga keberlangsungan pasokan 

merupakan bentuk tindakan saling penyesuaian pemasaran 

sehingga mempengaruhi harga yang telah dibahas melalui 

asosiasi; -----------------------------------------------------------------  

5) Bahwa tindakan saling menyesuaikan tersebut dan 

pembahasan harga melalui asosiasi merupakan perilaku yang 

saling mengikatkan diri satu sama lain yang merupakan 

bentuk perjanjian; -----------------------------------------------------  

4. Bahwa dugaan terjadinya pelanggaran Pasal 19 huruf c UU No. 

5/1999 yang pada pokoknya berkaitan dengan perilaku pelaku 

usaha baik sendiri maupun bersama-sama melakukan satu atau 

beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha 

lain membatasi peredaran dan atau penjualan pada pasar 

bersangkutan yaitu: ---------------------------------------------------------  

1) Bahwa sejak tahun 2012 sampai Agustus 2015 pelaku usaha 

secara sendiri dan atau bersama-sama melakukan tindakan 

mengatur pasokan dengan cara membatasi penjualan sapi ke 

RPH dengan alasan untuk menjaga keberlangsungan 

persediaan;  -------------------------------------------------------------  

2) Bahwa tindakan tersebut telah mengakibatkan peningkatan 

harga sapi yang berdampak pada peningkatan harga daging 

sapi.” ---------------------------------------------------------------------  
 

Dalam LDP tersebut dinyatakan bahwa terdapat dugaaan pelanggaran 

Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999 dalam perdagangan sapi 

untuk wilayah pemasaran RPH yang memasok daging sapi ke 

JABODETABEK dengan para Terlapor:  --------------------------------------  

1. PT. ANDINI KARYA MAKMUR (Terlapor I)  -------------------------------  

2. PT. ANDINI PERSADA SEJAHTERA (TERLAPOR II) --------------------  

3. PT. AGRO GIRI PERKASA (TERLAPOR III) -------------------------------  

4. PT. AGRISATWA JAYA KENCANA (TERLAPOR IV) ---------------------  

5. PT. ANDINI AGRO LOKA (TERLAPOR V) ---------------------------------  

6. PT. AUSTASIA STOCKFEED (TERLAPOR VI) ----------------------------  
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7. PT. BINA MENTARI TUNGGAL (TERLAPOR VII) ------------------------  

8. PT. CITRA AGRO BUANA SEMESTA (TERLAPOR VIII) -----------------  

9. PT. ELDERS INDONESIA (TERLAPOR IX) --------------------------------  

10. PT. FORTUNA MEGAH PERKASA (TERLAPOR X) ----------------------  

11. PT. GREAT GIANT LIVESTOCK (TERLAPOR XI) ------------------------  

12. PT. LEMBU JANTAN PERKASA (TERLAPOR XII) -----------------------  

13. PT. LEGOK MAKMUR LESTARI (Terlapor XIII). -------------------------  

14. PT. LEMANG MESUJI LESTARY (Terlapor XIV), dst…”  ---------------  
 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Pemeriksaan 

Lanjutan serta Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan perkara –a quo–, 

maka kami Terlapor XII menyampaikan sebagai berikut:  ----------------  
 

I. PENDAHULUAN  -------------------------------------------------------------  

Dalam persidangan Pemeriksaan Lanjutan sampai dengan 

berakhirnya Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Investigator 

KPPU tidak dapat memberikan bukti-bukti yang sah atau fakta-

fakta mengenai telah terjadinya pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 

huruf (c) UU No.5/1999 yang diduga dilakukan oleh Para Terlapor. 

Tim Investigator KPPU pada saat Pemeriksaan Lanjutan tidak 

memperoleh keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang relevan 

yang memperkuat dalil-dalil sangkaannya. Begitupula, dalam hasil 

pemeriksaan berkas kami (inzage), Tim Investigator KPPU tidak 

dapat memberikan bukti surat dan/atau dokumen yang dapat 

membuktikan bahwa Terlapor XIII dan Para Terlapor lainnya telah 

mengadakan suatu perjanjian untuk mempengaruhi harga dengan 

mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau 

jasa.  ---------------------------------------------------------------------------  

Adapun dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli serta 

keterangan Pelaku Usaha terkait dengan kebijakan sapi impor 

terungkap fakta-fakta penting sebagai berikut:       

 

A. Bisnis sapi tidak dapat lepas dan menjadi bagian dari Bisnis 

Agrikultur (Agriculture Business) dan hanya Bisnis Agrikultur 

yang menggunakan kata “kultur” dalam namanya. Hal ini jelas 

menunjukan bahwa Bisnis Agrikultur adalah bisnis yang tidak 

dapat lepas dari akar budaya yang berkembang di masyarakat. 

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik tahun 2013 bahwa 98% 

ternak sapi dikuasai oleh peternakan rakyat, yang sifat 

usahanya subsisten tradisional, teknologi tradisional, ternak 

sebagai “Rojo Koyo” yang artinya menjual ternak hanya 

saat/ketika perlu atau berorientasi sosial, tidak berorientasi 

ekonomi, ternak dilepas, skala kecil, sumber pupuk, sumber 

tabungan, sumber tenaga kerja, status soial, ternak sebagai 

keperluan adat budaya dan keagamaan. Kenyataan ini bertolak 

belakang dengan apa yang dilakukan oleh Para Terlapor yang 

mana Para Terlapor (incasu Terlapor XIII) adalah industri 
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peternakan yang hanya menguasai 2% ternak sapi yang mana 

Para Terlapor ini adalah memiliki badan usaha dan standard 

operational procedure (SOP) yang jelas, berorientasi ekonomi 

dan bisnis, ternak dijual sesuai umur produksinya  --------------  
 

B. Pembangunan peternakan, khususnya sapi potong 

berkembang sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan Indonesia 

mampu melakukan ekspor sapi ke Hongkong sekitar tahun 

1970-an. Namun sekitar tahun 1980-an eskpor sapi ke 

Hongkong dan di awal tahun 1990-an Indonesia sudah mulai 

melakukan importasi sapi bakalan karena adanya kekurangan 

supply - demand sapi di dalam negeri. Kebijakan Pemerintah 

melakukan importasi sapi bakalan dilandaskan pada konsep 

yang dikenal sebagai konsep ‘Gaung dari Lampung (akronim 

dari program ‘Tiga Ung’) yang mana konsep tersebut adalah 

sebagai berikut: ---------------------------------------------------------  

(i) Peternakan Rakyat adalah Tulang Punggung.  ----------------  

(ii) Import sapi bakalan adalah Pendukung. -----------------------  

(iii) Import daging adalah Penyambung.-----------------------------  

C. Tujuan dari kebijakan (konsep) ini adalah untuk 

menyeimbangkan antara import sapidan produksidalam negeri 

dan kebutuhan daging sapi nasional, sehingga apa yang 

dibutuhkan oleh rakyat dapat terpenuhi. Namun dari hari ke 

hari hingga saat ini ternyata import sapi hidup dan import 

daging sapi semakin besar dan meningkat rasionya. Hal ini 

menunjukan terdapat adanya kesalahan dari kebijkan 

Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan operasional 

pembangunan industri peternakan. Hal ini disebabkan oleh 

banyak hal antara lain: maraknya pemotongan sapi betina 

produktif pada tahun 2013 yang mencapai 1 juta ekor, 

maraknya import daging yang tidak terkendali yang 

disebabkan pada tahun 2013 Pemerintah menerbitkan 

Permendag No. 699 Tahun 2013 yang intinya dari peraturan 

tersebut membebaskan import daging dengan tujuan menekan 

harga. Pasar daging import seharusnya adalah hotel, restoran 

dan ketering, namun karena membanjirnya daging impor 

sehingga daging impor ini membanjiri pasar tradisional yang 

mana merupakan pangsa pasar daging sapi yang berasal sapi 

lokal (sapi impor yang dipotong di dalam negeri masuk dalam 

kategori sapi lokal), sehingga serbuan daging impor ini 

merusak marjin keuntungan para jagal dan pedagang daging 

di pasar tradisional. Berkurangnya marjin keuntungan ini oleh 

para jagal dan pedagang daging ditimpakan/dibebankan 

kepada harga, hal inilah penyebab harga daging sapi menjadi 

melambung tinggi. ------------------------------------------------------  
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D. Adapun kebutuhan sapi siap potong di Jabodetabek hanya 

sekitar ±15% dari keseluruhan kebutuhan sapi siap potong 

nasional atau apabila dihitung kebutuhan rata-rata sapi siap 

potong di Jabodetabek sekitar ± 1.500 ekor per hari atau ± 

45.000 ekor per bulan,dan salah pernyataan yang menyatakan 

bahwa konsumsi daging sapi di Jabodetabek adalah yang 

terbesar. Pembentukan harga daging sapi bukan di fase usaha 

Feedloter (incasu Para Terlapor) karena fase usaha Feedloter 

dalam tatanan sistem agribisnis berada di Fase Penggemukan 

dimana Fase Penggemukan ini adalah ujung akhir dari Fase 

Pembiakan (Breeding) dan Fase Budidaya. Fase Penggemukan 

adalah pintu masuk ke Fase Processing, karena Para Terlapor 

menjual sapinya hanya sampai batas farm gate, yang mana 

Fase Processing merupakan fase terpisah dari 3 fase 

sebelumnya. Pada Fase Processing inilah pembentukan harga 

daging sapi mulai, ketika sapi tiba di Rumah Potong Hewan 

(RPH) telah ada beban biaya yang akan ditanggung oleh daging 

sapi antara lain: perhitungan prosentase karkas, biaya 

transportasi, biaya jasa potong RPH, profit margin belantik 

dan/atau jagal, dan lain-lain. -----------------------------------------  
 

E. Lebih lanjut, terkait dengan Fase Penggemukan ini adalah 

sebenarnya fase pengaturan guna mencapai berat sapi yang 

ideal (ADG yang baik) dengan prosentase karkas yang 

maksimal. Untuk mencapai hal tersebut sapi perlu diatur 

asupan pakannya dan terutama yang diwajibkan oleh Undang-

undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan yang telah direvisi oleh Undang-undang No. 

41 Tahun 2014 serta peraturan-peraturan di bawahnya yang 

mengharuskan sapi yang dipelihara dan digemukkan oleh 

Perusahaan Feedloter (incasu Para Terlapor) wajib dipelihara di 

kandang sekurang-kurangnya 120 hari. Dikatakan bahwa 

apabila sapi yang dipelihara lebih dari 120 hari nilainya 

menjadi turun (the law of diminishing return), sapi idealnya 

dipelihara pada rentang waktu 60 - 120 hari dan harus segera 

dijual. ---------------------------------------------------------------------  
 

F. Perusahaan Feedloter ini adalah para importir terdaftar yang 

dalam tanda kutip merupakan ‘kaki tangan’ Pemerintah/ 

melaksanakan salah satu peran Pemerintah dalam rangka 

mencukupi kebutuhan rakyatnya dan diberi izin untuk 

membantu Pemerintah mencukupi kekurangan pasokan sapi 

di dalam negeri. Oleh karena sebagai “kaki tangan” 

Perusahaan Feedloter secara ketat diawasi dan akan selalu ada 

intervensi dari Pemerintah di dalam melaksanakan usahanya. 

Berikut ini merupakan beberapa peraturan perundangan yang 

berlaku yang mengatur ketat perusahaan Feedloter dalam 

menjalankan usahanya antara lain: ---------------------------------  
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(i) UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan 

Kesehatan Hewan yang telah diubah melalui UU No. 41 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan 

Kesehatan Hewan.  ------------------------------------------------  

(ii) Peraturan Menteri Pertanian 

No.52/Permentan/Ot.140/9/2012 tentang Rekomendasi 

Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak ke 

Dalam dan Luar Wilayah Republik Indonesia. 

(iii) Peraturan Menteri Pertanian 

No.85/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan 

Sapi Bakalan, Sapi Indukan dan Sapi Siap Potong ke 

Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. ------------------  

(iv) Peraturan Menteri Pertanian 

No.97/Permentan/PD.410/9/2013 tentang Perubahan 

kedua atas Permentan No. 85/Permentan/PD.410/8/2013 

tentang pemasukan sapi bakalan, sapi indukan dan sapi 

siap potong ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 

(v) Peraturan Menteri Perdagangan No.46/M-

DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor 

Hewan dan Produk Hewan. --------------------------------------  

(vi) Dan peraturan-peraturan lainnya ------------------------------  
 

Belum lagi peraturan-peraturan teknis lainnya yang 

mempersyaratkan Perusahaan Feedloter ini untuk melaporkan 

realisasi impor sapi-nya masuk ke Indonesia.  --------------------  
 

G. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang memberikan 

batasan atas usaha Perusahaan Feedloter (in casu Para 

Terlapor) jelas menggambarkan bahwa kegiatan usaha yang 

diatur secara ketat oleh Pemerintah atau dapat dikatakan 

sebagai Regulated Industry, sehingga sangat sulit bagi 

Perusahaan Feedloter (incasu Para Terlapor) untuk dapat 

menjadi pihak yang menguasai pasar karena penguasa pasar 

sebenarnya disini adalah Pemerintah. Walaupun demikian 

Para Terlapor tidak dilarang untuk mencari keuntungan dalam 

menjalankan usahanya sepanjang keuntungan yang diperoleh 

dalam konteks yang wajar dan tidak melanggar hukum. --------  
 

(vide: Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli 

Rochadi Tawaf Pada Pemeriksaan Lanjutan B-21, Berita Acara 

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli Dari Investigator Arief 

Bustaman, SE, MEc (adv) Pada Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan B-24, Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Ahli Terlapor Sdr. Dr. Kurnia Toha, SH., LL.M Pada 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan B-59). ------------------------  
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Terlapor XIII adalah badan usaha berbentuk badan hukum 

perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta-akta dan 

memiliki legalitas dan perizinan sebagai berikut:  -----------------  

- Akta Nomor 3 tentang Pendirian PT LEGOK MAKMUR 

LESTARI tertanggal 10 September Tahun 2012 yang dibuat 

dihadapan Deby Darus, S.H., Notaris di Tangerang Selatan, 

disahkan melalui SK MENKUMHAM NO. AHU-

49078.AH.01.01.Tahun 2012, tertanggal 17 September 

2012, diubah terakhir melalui Akta No. 14 tentang 

Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. LEGOK MAKMUR 

LESTARI tertanggal 19 Januari 2016, telah dicatatkan 

berdasarkan Laporan ke KEMENKUMHAM No. AHU-

AH.01.03-0004661 tertanggal 20 Januari 2016;  -------------  

- Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha No. 

503/161/Kec.Lgk/2015 diterbitkan oleh Camat Legok 

Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten tertanggal 5 

Oktober 2015; -------------------------------------------------------  

- Nomor Pokok Wajib Pajak 31.595.708.4-451.000 ------------  

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Kecil) No. 503/02073-

BP2T/30-03/PK/IX/2014, diterbitkan oleh BP2T 

Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, tertanggal 19 

September 2014; ---------------------------------------------------  

- Izin Usaha Peternakan, Keputusan Kepala badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tangerang No. 

524/ 16-BP2T/2012 tentan Ijin Usaha Peternakan, 

tertanggal 2 November 2012 --------------------------------------  

Adapun Susunan Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor XIII 

terakhir berdasarkan Akta No. 14 tentang Pernyataan 

Keputusan RUPSLB PT. LEGOK MAKMUR LESTARI tertanggal 

19 Januari 2016, telah dicatatkan berdasarkan Laporan ke 

KEMENKUMHAM No. AHU-AH.01.03-0004661 tertanggal 20 

Januari 2016 adalah sebagai berikut:  ------------------------------  

Direktur : Nona Anisah  

Komisaris :  Tuan Mohamad Zulkarnain 

Pemegang Saham :  PT Mitra Logistik Jaya Kencana, 

249 lembar saham. Achmad Machlus Sadat, 1 lembar saham 

 

II. KEGIATAN OPERASIONAL  ------------------------------------------------  

Bahwa Terlapor XIII merupakan sebuah perusahaan yang memiliki 

kegiatan usaha sebagai importir sapi bakalan dan melakukan 

usaha penggemukan sapi. Mulai melakukan kegiatan operasional 

pada awal tahun 2013, dimana ijin diperoleh pada akhir tahun 

2012, sebagaimana disampaikan pada sidang Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan tertanggal 10 Februari 2016 (BAP Terlapor 

XIII, B-28). Kapasitas kandang Terlapor XIII dapat menampung 

sapi yang digemukkan sekitar 12.000 (dua belas ribu) ekor. 

Sampai dengan LDP disampaikan yaitu Triwulan III (Q3) tahun 
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2015, Terlapor XIII mendapatkan ijin impor sapi sebanyak 19.642 

ekor. Adapun Tabel di bawah ini memberikan gambaran umum 

terhadap Izin Impor yang diberikan dengan realisasinya dari 

Tahun 2013 sampai dengan September 2015 sebagai berikut: ------  

 

Rekapitulasi Kuota dan Realisasi Impor Sapi 

PT Legok Makmur Lestari 

Tahun 2013 

SPI  
dan  

Realiasi Impor 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 

Impor Sapi Bakalan  

Triwulan I 1.250          

Realisasi Impor   1.250           

Triwulan II     2.250       

Realisasi Impor    2.250         

Triwulan III        1.250    

Realisasi Impor       1.250      

Triwulan IV           6.250 

Realisasi Impor          1.250   

Realisasi Impor           1.261  

Realisasi Impor            3.500 

Realisasi Impor            239 

Impor Sapi Siap Potong 

Triwulan III        3.000    

Realisasi Impor        2.653     

Realisasi Impor        347     

Triwulan IV           1.000 

Realisasi Impor           830  

Realisasi Impor            170 

 

 

Rekapitulasi Kuota dan Realisasi Impor Sapi 

PT Legok Makmur Lestari 
Tahun 2014 

SPI dan Realiasi 

Impor 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 

Impor Sapi Bakalan  

Triwulan I 5.261          

Realisasi Impor   820           

Realisasi Impor   1.258           

Realisasi Impor   1.572          

Realisasi Impor   1.533          

Triwulan II     9.500       

Realisasi Impor    1.000         

Realisasi Impor    1.350         

Realisasi Impor     2.000        

Realisasi Impor      1.952       

Realiasi Impor      1.459       

Triwulan III        10.500    

Realisasi Impor       3.657      

Realisasi Impor        3.989     

Realisasi Impor         2.854    

Triwulan IV           8.000 

Realisasi Impor           1.770  

Realisasi Impor           717  

Realisasi Impor            2.020 

Realisasi Impor            3.489 

Impor Sapi Siap Potong 

Triwulan I 1.030          

Realisasi Impor  500           

Realisasi Impor   530          

Triwulan II    3.000       

Realisasi Impor    2.993         
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Triwulan IV           4.000 

Realisasi Impor           650  

Realisasi Impor           998  

Realisasi Impor            343 

Realisasi Impor            1.898 

 

Rekapitulasi Kuota dan Realisasi Impor Sapi 

PT Legok Makmur Lestari 

Tahun 2015 

SPI dan Realiasi 
Impor 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep 

Impor Sapi Bakalan  

Triwulan I 5.501       

Realisasi Impor   2.805        

Realisasi Impor    717       

Realisasi Impor   1.979       

Triwulan II     11.582    

Realisasi Impor    1.917      

Realisasi Impor    2.060      

Realisasi Impor     1.611     

Realisasi Impor     1.870     

Realisasi Impor     4.124     

Triwulan III        2.559 

Realisasi Impor        2.272  

Realisasi Impor         287 

Triwulan IV           

Realisasi Impor          

Realisasi Impor          

 

Terlapor XIII secara tidak langsung merupakan afiliasi dari 

perusahaan PT Agrisatwa Jaya Kencana. Walaupun demikian 

meskipun satu kepemilikan, memiliki kebijakan manajemen 

masing-masing (BAP Terlapor XIII, B-28, halaman 20) dan pangsa 

pasar yang berbeda. Berdasarkan keterangan ahli Saudara Dr. 

Rochadi Tawaf (BAP No. B-21) tertanggal 19 Januari 2016 pukul 

13.30 WIB-16.58 WIB, kebutuhan sapi untuk siap dipotong di 

wilayah JABODETABEK adalah sebanyak  1.500 (seribu lima 

ratus) ekor per hari dan apabila dihitung rata-rata perbulan maka 

kebutuhan sapi siap potong untuk memasok kebutuhan daging 

sapi di wilayah JABODETABEK adalah  45.000 (empat puluh lima 

ribu) ekor per bulan.  -------------------------------------------------------  
 

Apabila perhitungan rata-rata tersebut dikaitkan dengan 

kemampuan Terlapor XIII untuk memasok sapi ke wilayah 

JABODETABEK adalah hanya sebesar  105 (seratus lima) ekor 

per hari atau  3.100 (tiga ribu seratus) ekor per bulan atau 

sekitar  6% (enam persen) dengan rangkaian ke 28 (dua puluh 

delapan) RPH supply chain di JABODETABEK, hal ini telah 

terungkap dan disampaikan oleh Terlapor XIII pada saat 

pemeriksaan oleh Majelis Komisi Perkara No. 10/KPPU-I/2015 

(“Majelis Komisi”) pada tanggal 10 Februari 2016 pukul 14.30 - 

17.00 WIB yang saat itu di wakili oleh Anisah selaku Direktur (BAP 

Terlapor XIII B-28). Dari perhitungan berdasarkan keterangan ahli 

tersebut di atas maka jelas bahwa Terlapor XIII tidak memiliki 

kemampuan untuk mengatur pasokan dan/atau harga dan 

apabila quad non tetap saja Terlapor XIII sangat tidak signifikan 
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pengaruhnya mampu mengatur pasokan dan/atau harga sapi di 

wilayah JABODETABEK.  --------------------------------------------------  
 

Hal ini membuktikan bahwa perhitungan yang disampaikan oleh 

KPPU dalam LDP pada halaman 30 Tabel Penguasaan Pasar 

adalah salah dan tidak akurat karena hanya memperhitungkan 

dari data Surat Persetujuan Impor (“SPI”) yang diterbitkan oleh 

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia tanpa 

memperhitungkan kemampuan realisasi masing-masing terlapor 

dan perhitungan angka kematian sapi selama masa penggemukan 

atau istilahnya Day of Feed (“DOF”), dimana terungkap juga dalam 

fakta-fakta persidangan bahwa investigator tidak 

memperhitungkan dimana produk dipasarkan oleh Para Terlapor, 

dengan demikian LDP ini dasarnya menjadi tidak kuat dan tidak 

beralasan.  --------------------------------------------------------------------  

 

III. TENTANG PERSIDANGAN, PEMENUHAN UNSUR – UNSUR PASAL 

11 DAN PASAL 19 HURUF C UU NO. 5 TAHUN 1999 SERTA 

FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PEMERIKSAAN 

LANJUTAN DAN PERPANJANGAN PEMERIKSAAN LANJUTAN  -----  
 

Dalam persidangan perkara a quo, Tim Investigator KPPU 

dan/atau Majelis Komisi Perkara aqou telah menghadirkan pihak-

pihak yang berkepentingan atau relevan untuk dimintai 

keterangannya oleh Majelis Komisi Perkara aquo seperti antara 

lain:  ---------------------------------------------------------------------------  

1. Saksi-saksi dari Pihak Pemerintah yang dihadirkan adalah:  ----  

a. Kasubdit Usaha dan Kelembagaan Direktorat Jenderal 

Perternakan dan Kesehatan Hewan Kementan,  ---------------   

b. Kasubdit Kepala Pertanian, Kehutanan, Kelautan, 

Perikanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 

Kemendag,  -----------------------------------------------------------  

c. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati 

Hewan Kementan,  --------------------------------------------------  

2. Saksi-saksi lainnya yang dihadirkan adalah: -----------------------  

a. Kepala RPH Jonggol-------------------------------------------------  

b. Kepala RPH Terpadu Bubulak ------------------------------------  

c. Jagal Sdr. Adi Warsito ----------------------------------------------  

d. Kepala RPH Petir ----------------------------------------------------  

e. RPH Semanan--------------------------------------------------------  

Lebih lanjut Tim Investigator juga meminta keterangan/kesaksian 

dari para pelaku usaha (dalam hal ini Para Terlapor). Di lain pihak, 

Para Terlapor juga telah mengajukan saksi-saksi dan/atau Ahli 

untuk memperkuat pembelaan-pembelaan.  ----------------------------  
 

Adapun dalam perkara –a quo– yang dipersoalkan oleh KPPU pada 

pokoknya adalah perdagangan sapi impor di pasar Jabodetabek 

dan kenaikan harga pada bulan Juli –Agustus 2015. Namun KPPU 
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sama sekali tidak pernah menghadirkan dan/atau berusaha untuk 

menghadirkan pembentuk kebijakan seperti Menteri Pertanian dan 

Menteri Perdagangan guna membuat duduk terangnya perkara 

aqou. Sayangnya, sampai dengan sidang Pemeriksaan Lanjutan 

dan Perpanjangannya berakhir, pembentuk kebijakan serta saksi-

saksi lain seperti Asosiasi Pedagang Sapi Indonesia, Asosiasi 

Pemotong Hewan Indonesia yang juga penting untuk didengar 

keterangannya tidak dapat dihadirkan oleh Tim Investigator dan 

Majelis Komisi. Oleh karenanya menurut hemat kami, maka 

persidangan perkara –a quo–  sangat-lah berat sebelah dan 

melanggar asas-asas ‘audi et alteram partem’ (asas mendengarkan 

kedua belah pihak) dan ‘due process of law’ dalam sistem 

penegakan hukum.  ----------------------------------------------------------  
 

Lebih dari itu, Tim Investigator KPPU juga telah menghadirkan Ahli 

Hukum Perdata dan Persaingan Usaha Sdr. Prahasto W. 

Pamungkas, SH., LLM., MCIArb yang menurut hemat kami patut 

demi hukum ditolak keterangannya untuk seluruhnya mengingat 

yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dirinya memiliki 

kualifikasi dan keahlian sebagai seorang Ahli Hukum Persaingan 

Usaha dan Perdata. Bahkan yang bersangkutan bukan merupakan 

Pengajar Hukum Persaingan Usaha dan melakukan penelitian 

ataupun penulisan terkait persaingan usaha.  --------------------------  
 

Bahwa dalam LDP dinyatakan bahwa Terlapor XIII diduga 

melakukan pelanggaran terhadap Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c 

UU No. 5/1999.  ---------------------------------------------------------------  

“Pasal 11 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya yang bermaksud 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.”  -------------------------------------------------------------------------  

“Pasal 19 huruf c 

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik 

sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat 

berupa: c. Membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau 

jasa pada pasar bersangkutan”  --------------------------------------------------  

 

IV. PENJABARAN UNSUR-UNSUR PASAL 11 DAN PASAL 19 HURUF C 

UU NO. 15/1999 -------------------------------------------------------------  
 

Dalam pemeriksaan perkara –a quo- terungkap fakta-fakta untuk 

membuktikan terpenuhinya atau tidak terpenuhinya unsur-unsur 

pasal-pasal tersebut di atas dan/atau membuktikan terjadinya 

praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dan 

dapat disampaikan sebagai berikut:  -------------------------------------  
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1. Pasal 11 UU No. 15/1999  --------------------------------------------  
  

“Pasal 11 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya yang bermaksud 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.”  --------------------------------------------  
 

Dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan 

Lanjutan, Terlapor XIII /PT Legok Makmur Lestari diduga 

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 UU 

No.5/1999 yaitu dengan melakukan kartel dengan pelaku 

usaha Feedloter lainnya dengan cara melakukan pengaturan 

produksi dan/atau pemasaran sapi impor. Kenyataannya Tim 

Investigator KPPU tidak dapat membuktikan telah terjadinya 

dugaan kartel oleh Terlapor XIII karena unsur-unsur 

ketentuan Pasal 11 UU No.5/1999 yang terpenuhi adalah 

hanyalah unsur pelaku usaha sedangkan unsur-unsur 

lainnya sama sekali tidak terpenuhi.  ------------------------------  

 

(a) Unsur Pelaku Usaha  ---------------------------------------------  

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) UU No.5/1999, Pelaku 

Usaha adalah sebagai berikut:  ---------------------------------  

“...Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan 

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik 

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi...” ----  
 

Terlapor XIII (sebagaimana diuraikan pada bagian II huruf 

A diatas) dan Para Terlapor lainnya (diluar Terlapor XIII) 

yang merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak 

di industri penggemukan sapi (Feedloter) dan seluruhnya 

melakukan kegiatan ekonomi di wilayah Republik 

Indonesia.  ----------------------------------------------------------  

  

(b) Unsur Perjanjian dengan Pelaku Usaha Lainnya Untuk 

Mempengaruhi Harga dengan Mengatur Produksi atau 

Pemasaran Barang dan/atau Jasa   ---------------------------  

Berdasarkan Pasal 1 angka (7) UU No.5/1999, Perjanjian 

adalah sebagai berikut:  ------------------------------------------  

“...Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku 

usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku 

usaha lainnya dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak 

tertulis...”  -----------------------------------------------------------------  
 

Tidak pernah ada suatu kesepakatan/perjanjian antara 

Terlapor XIII dengan pelaku usaha penggemukan sapi 
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(Feedloter) lainnya baik secara tertulis atau tidak tertulis, 

mengenai atau sehubungan atau yang berkaitan dengan 

harga, volume produksi dan/atau alokasi kuota, karena 

Terlapor XIII menerapkan sendiri Harga Jual yang 

didasarkan pada HPP dengan mempertimbangkan 

terutama faktor kebijakan internal perusahaan seperti 

harga pembelian (termasuk bea masuk dan transport), 

jumlah supply bahan baku, tenaga kerja, pakan ternak, 

komponen kurs dollar. Begitu pula Para Terlapor lainnya 

juga menetapkan secara independen dan mandiri terkait 

harga jual sapinya pada kualitas sapi, jumlah pasokan, 

biaya handiling dan tracking cost (vide Saksi RPH ZBeef 

dan Keterangan Terlapor I, II, III, VI, VII, VIII, XIII).  ----------  
   

Dalam persidangan perkara –a quo–, Tim Investigator dan 

Majelis Komisi KPPU mengungkapkan adanya dugaan 

kesepakatan tertulis oleh Para Terlapor (Feedloter) dalam 

bentuk pengaturan harga yang ternyata menurut hemat 

Terlapor XIII hal ini sangat tidak berdasar dan patut 

untuk dikesampingkan mengingat tidak pernah ada sama 

sekali pembicaraan atau kesepakatan harga diantara 

Feedloter serta kesepakatan tertulis yang dimaksud oleh 

Tim Investigator dan Majelis Komisi hanya berupa Daftar 

Hadir Rapat dalam bentuk fotokopi (vide C155) yang tidak 

jelas keabsahannya serta tidak memenuhi unsur 

perjanjian dalam KUH Perdata. Bahkan, Para Terlapor 

lainnya telah membantah secara tegas dalam persidangan 

perkara –a quo–  (vide Keterangan Terlapor IX, X, XV, XVI, 

XIX, XX, XXIII, XXVII, XXVIII dan XXXII). Lebih lanjut, hal 

ini didukung oleh Keterangan Ahli Sdr. DR Kurnia Toha, 

SH., LL.M yang menerangkan sebagai berikut: “...Daftar 

adalah menunjukan datang dan hadir dalam suatu 

pertemuan adalah suatu hal tetapi untuk membicarakan 

dan menyepakati merupakan hal yang berbeda...”.  ---------  
  

Lebih dari itu, Terlapor XIII juga menolak dengan tegas 

dalam LDP halaman 33 yang memuat antara lain sebagai 

berikut: --------------------------------------------------------------  

“...Bahwa melalui pertemuan-pertemuan di asosiasi, 

pelaku-pelaku usaha tersebut melakukan pembicaraan 

terkait harga jual sapi;...”. Dalam persidangan perkara –a 

quo-, justru diketemukan fakta sebaliknya yakni anggota 

Asosiasi Produsen Daging dan Feedloter Indonesia 

(APFINDO) tidak pernah sama sekali membicarakan harga 

sapi dalam pertemuan-pertemuannya. Adapun 

pertemuan-pertemuan yang difasilitasi oleh APFINDO 

tersebut hanyalah sebagai wadah komunikasi diantara 
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Para Terlapor (vide Keterangan Terlapor I s.d. X, Terlapor 

XIII, XV, XXI s.d XXIII, XXV s.d XXXII)   ------------------------  
 

Seandainya -qoud non- kesepakatan berupa himbauan 

penurunan harga oleh anggota APFINDO memang benar 

adanya maka hal tersebut bukanlah motif ekonomi yang 

dijadikan landasan terbentuknya kartel. Sehingga dalam 

hal ini tindakan anggota APFINDO yang sepakat 

menurunkan harga tidak dianggap sebagai pelanggaran 

UU No.5/1999. Hal ini diperkuat oleh Keterangan Ahli 

Sdr. DR Kurnia Toha, SH., LL.M yang menyatakan sebagai 

berikut “...mengikuti himbauan Pemerintah bukan motif 

ekonomi...”  ---------------------------------------------------------  

 

(c) Unsur Pelaku Usaha Lainnya -----------------------------------  

Bahwa yang dimaksud dengan unsur pelaku usaha 

pesaing adalah pelaku usaha pada pasar bersangkutan 

yang sama. Dalam hal ini pelaku usaha pesaing yang 

dimaksud pada perkara –a quo- adalah perusahaan yang 

melakukan kegiatan usaha impor sapi bakalan dan 

penggemukan sapi. Maka seharusnya para pelaku usaha 

pesaing tidak hanya pelaku usaha/ Para Terlapor perkara 

–a quo- yang memasarkan produknya di wilayah geografis 

JABODETABEK, seharusnya wilayah geografis pasar 

bersangkutan adalah wilayah Indonesia secara 

keseluruhan. (vide Bukti B-4, B-21 dan B-59)  --------------  
 

(d) Unsur Maksud untuk Mempengaruhi Harga dengan 

Mengatur Produksi atau Pemasaran Barang dan/atau 

Jasa  -----------------------------------------------------------------  

Bahwa Terlapor XIII dan Para Terlapor lainnya tidak 

pernah memiliki maksud untuk mempengaruhi Harga 

dengan Mengatur Produksi atau Pemasaran Barang 

dan/atau Jasa. Lebih lanjut, Terlapor XIII begitupula 

dengan Para Terlapor lainnya tidak pernah mengadakan 

kesepakatan atau perjanjian terkait dengan pengaturan 

stok produksi atau alokasi impor sapi mengingat hal 

tersebut merupakan kewenangan Pemerintah yang 

mengatur alokasi impor sapi bakalan kepada Feedloter 

tiap tahunnya. Alokasi Impor ini diberikan dalam bentuk 

SPI secara triwulan. Hal ini didukung oleh Keterangan 

Saksi dari (i) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 

Kementerian Perdagangan Sdr. Muhammad Yany SH., 

(vide Halaman 21 BAP B-6), dan (ii) Kasubdit Usaha dan 

Kelembagaan Unit Kerja Ditjen Perternakan dan 

Kesehatan Hewan (vide Halaman 18 BAP B-5) serta (iii) 

Keterangan Ahli Dr. Ir. Rochadi Tawaf MS (vide BAP 

Halaman 25 B21).  ------------------------------------------------  
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Terlapor XIII dengan ini menolak dengan tegas dalil-dalil 

Tim Investigator dalam LDP terutama Halaman 33 yang 

pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : “...bahwa 

perilaku usaha untuk menahan pasokan untuk mengatur 

agar pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk 

pengaturan pemasaran yang berdampak pada 

harga...dst...dstnya...”.  -------------------------------------------  
 

Dalil-dalil dan pernyataan ini Tim Investigator ini tidak 

berdasar dan tidak beralasan mengingat Terlapor XIII  

begitu pula dengan Para Terlapor lainnya tidak pernah 

menahan pasokan sapi. Justru dalam persidangan –a quo–  

terungkap bahwa pasokan sapi impor bakalan dibatasi 

atau dikurangi pada Q3 oleh Pemerintah RI qq Kemendag 

yang biasanya +200.000 ekor dalam setiap triwulan tiba-

tiba drop menjadi 50,000 ekor dan dalam persidangan –a 

quo–  diketemukan fakta hukum antara lain bahwa 

Feedloter baru diperbolehkan menjual sapi bakalan (ex-

impor) setelah melewati masa penggemukan jangka waktu 

minimum 120 hari. Sehingga, Terlapor XIII dan Para 

Terlapor lainnya tidak mungkin untuk mengatur produksi 

mengingat mereka diharuskan oleh peraturan 

perundangan yang berlaku untuk melakukan 

penggemukan setelah memasukan sapi bakalan impor ke 

wilayah Republik Indonesia.  ------------------------------------  
 

Terlapor XIII dan Para Terlapor lainnya sama sekali tidak 

mempunyai maksud atau dengan sengaja untuk 

mempengaruhi harga dengan cara mengatur volume 

produksi atau alokasi kouta impor. Hal ini mengingat 

bahwa industri sapi potong impor merupakan industri 

yang ‘well regulated’ karena terkait dengan pasokan sapi 

nasional dan livestock yang harus memenuhi standar 

pangan internasional, berinteraksi dengan hukum bukan 

hanya nasional, namun juga antar negara. Bahkan, ketika 

impor-pun pengiriman sapi impor ke Indonesia baru dapat 

dilakukan oleh eksportir sapi di luar negeri setelah 

pihaknya menerima SPI.  ----------------------------------------  
 

Dalam persidangan –aqou-, Terlapor XIII justru dapat 

membuktikan fakta bahwa ketikapemogokan terjadi oleh 

para pejagal ternyata perusahaan Terlapor XIII tetap 

menjual stock sapinya kepada customer-nya walaupun 

dalam jumlah kecil mengingat sepi peminat.  ----------------  

 

(e) Unsur Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan/ 

Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat ---------------------------  
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Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “Perjanjian 

dengan Pelaku Usaha Lainnya Untuk Mempengaruhi 

Harga dengan Mengatur Produksi atau Pemasaran Barang 

dan/atau Jasa’ dan unsur “Maksud untuk Mempengaruhi 

Harga dengan Mengatur Produksi atau Pemasaran Barang 

dan/atau Jasa”, maka runtuhlah dugaan pelanggaran 

yang diduga oleh Tim Investigator pada Terlapor XIII dan 

Para Terlapor lainnya. Dalam Keterangan Ahli DR Kurnia 

Toha, S.H., LL.M. pun dikatakan bahwa persaingan usaha 

tidak sehat tidak mungkin terjadi pada sebuah usaha 

yang teregulasi (regulated market). -----------------------------  
 

Bahwa, dengan terungkapnya fakta-fakta dalam persidangan 

Pemeriksaaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan, dengan rendah hati kami menyampaikan pada 

Majelis KPPU yang akan memutus Perkara –a quo- bahwa 

telah terang dan jelas DUGAAN PELANGGARAN terhadap 

Pasal 11 UU No.5/1999 sebagaimana dimaksud dalam LDP 

yang disusun oleh Tim Investigator KPPU untuk menjerat 

Terlapor XIII dan Para Terlapor lainnya, TIDAK TERPENUHI 

unsur-unsur komulatifnya. ------------------------------------------  

 

2. Pasal 19 huruf c UU NO. 15/1999 ----------------------------------  
 

Pasal 19 

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, 

baik sendiri maupun bersamapelaku usaha lain, yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persainganusaha tidak sehat berupa:  ------------------------------------  

a. …..  -------------------------------------------------------------------  

b. …..  -------------------------------------------------------------------  

c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau 

jasa pada pasar bersangkutan; ---------------------------------  

d. …..” ------------------------------------------------------------------  
 

Dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan 

Lanjutan, Terlapor XIII /PT Legok Makmur Lestari diduga 

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 huruf c 

UU No.5/1999 yaitu membatasi peredaran dan atau 

penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan 

yang berakibat terjadinya persainganusaha tidak sehat. 

Kenyataannya Tim Investigator KPPU tidak dapat 

membuktikan telah terjadinya dugaan pelanggaran oleh 

Terlapor XIII karena unsur-unsur ketentuan Pasal 11 UU 

No.5/1999 yang terpenuhi adalah hanyalah unsur pelaku 

usaha, sedangkan unsur-unsur lainnya sama sekali tidak 

terpenuhi.  --------------------------------------------------------------  
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Bahwa Terlapor XIII dalam sidang Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan dengan tegas menyampaikan selalu berusaha untuk 

menepati realisasi yang harus dilakukan dalam kegiatan 

impor sapi bakalan berdasarkan SPI yang diberikan oleh 

Pemerintah (Tabel Rekapitulasi Kuota dan Realisasi Impor 

Sapi PT Legok Makmur Lestari Tahun 2013, 2014 dan 

2015)pada bagian. Dalam proses penggemukanpun, Terlapor 

XIII selalu berusaha untuk memenuhi seluruh ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan 

walapun Terlapor XIII berafiliasi secara tidak langsung pada 

Terlaor IV, disampaikan juga manajemen dilakukan secara 

independen tanpa intervensi oleh parent company. Bahwa 

pada proses impor sapi bakalan dari negara Australia tidak 

dapat lepas dari ketentuan yang mengikat antar Negara, 

penentuan kuota dilakukan oleh Pemerintah.(vide Bukti, B-5, 

B-6 dan B-28). Bahwa dalam suasana Pemogokan yang 

dilakukan oleh Para Pejagal-pun, Terlapor XIII tetap 

menjalankan usaha dan melakukan penjualan sebagaimana 

bukti yang telah kami sampaikan pada Panitera pada tanggal 

2 Maret 2016.  ----------------------------------------------------------  
 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah 

terungkap dan disampaikan pada persidangan Pemeriksaan 

Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan juga telah 

terungkap sebagai berikut:  ------------------------------------------  
 

a. Bahwa Terlapor XIII maupun Para Terlapor Tidak Terbukti 

baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama 

melakukan tindakan mengatur pasokan dengan cara 

membatasi penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk 

menjaga keberlangsungan persediaan yang mengakibatkan 

peningkatan harga daging sapi. (Vide Bukti B-3, B-4, B-5, 

B-6, B-07, B-10, B-11, B-25, B-26, B-27, B-28, B-29, B-30, 

B-31, B-32, B-33, B-34, B-36, B-37, B-38, B-39, B-40, B-

41, B-42, B-43, B-44, B-46, B-47, B-48,B-49, B-50, B-51, 

B-52, B-53, B-54, B-55, B-56, B-57)  ---------------------------  

b. Bahwa Terlapor XIII melakukan penjualan hanya sampai 

dengan farm gate. Setelah penjualan sapi secara farm gate 

terdapat rangkaian distribusi lainnya sampai ke pasar 

daging sapi atau konsumen daging sapi di tingkat akhir. 

Dengan demikian setelah penjualan farm gate, harga 

daging pun tidak dapat dikontrol oleh Terlapor XIII.  --------  

 

Bahwa, dengan terungkapnya fakta-fakta dalam persidangan 

Pemeriksaaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan, dengan rendah hati kami menyampaikan kembali 

pada Majelis KPPU yang akan memutus Perkara –a quo- 

bahwa telah terang dan jelas DUGAAN PELANGGARAN 
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terhadap Pasal 19 huruf c UU No.5/1999 sebagaimana 

dimaksud dalam LDP yang disusun oleh Tim Investigator 

KPPU untuk menjerat Terlapor XIII dan Para Terlapor lainnya, 

TIDAK TERPENUHI unsur-unsur komulatifnya.  -----------------  

 

V. KESIMPULAN DAN PENUTUP ---------------------------------------------  
 

Dalam seluruh persidangan Pemeriksaan baik Pemeriksaan 

Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan oleh Majelis Komisi Perkara No.: 10/KPPU-

I/2015, telah terungkap secara terang, jelas dan nyata bahwa 

Terlapor XIII tidak terbukti seperti yang tersebut dalam LDP yaitu 

diduga melakukan pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU 

No. 5/1999. Kami mohon agar sekiranya Majelis yang akan 

memutus perkara –a quo- menjadi Majelis yang bijak dan 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:  --------------------------  

 

1. Bahwa, seluruh proses pemeriksaan mulai dari Pemeriksaan 

Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor XIII sangat kooperatif dan 

tidak pernah sekalipun menghalangi seluruh proses 

pemeriksaan.  ------------------------------------------------------------  
 

2. Bahwa, dari seluruh proses pemeriksaan mulai dari 

Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, terungkap Terlapor XIII 

tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan 

dalam LDP, karena Terlapor XIII pada bulan Juli – Agustus 

2015 yang menjadi puncak kekisruhan sehingga perkara –a 

quo- ini terjadi, Terlapor XIII tetap berjualan dan memasok 

sapi sesuai dengan permintaan pembeli. ---------------------------  
 

3. Bahwa, Terlapor XIII berdasarkan BAP B-28 tanggal 10 

Februari 2016 pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

Majelis Komisi, terungkap ketika pasokan sapi lokal berkurang 

dan kuota diturunkan/dikurangi yang dilakukan oleh Terlapor 

XIII adalah melakukan efisiensi internal dan tidak melakukan 

perbuatan yang dapat dianggap dan diduga melanggar 

ketentuan Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999. ------  
 

4. Bahwa, pembentukan harga pokok penjualan sapi Terlapor XIII 

ditentukan secara independen dan berdasarkan perhitungan 

internal Terlapor XIII dan bukan berdasarkan kesepakatan di 

antara para pelaku usaha seperti telah disampaikan dalam 

BAP B-28 tanggal 10 Februari 2016. --------------------------------  
 

5. Bahwa, pemogokan jagal yang terjadi adalah inisiatif dari jagal 

dan bukan atas saran, anjuran suruhan maupun arahan dari 

Terlapor XIII dan/atau Para Terlapor lainnya. Aksi tersebut 
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merupakan murni aksi solidaritas sesama jagal berdasarkan 

Surat Kesepakatan Bersama Asosiasi Pedagang Daging 

SEJABODETABEK tertanggal 6 Agustus 2015 (Bukti C-137). --  
 

6. Bahwa, dalam menjalankan usahanya, Terlapor XIII sangat 

tergantung kepada kuota yang ditentukan oleh Pemerintah dan 

hal ini sejalan dengan keterangan ahli persaingan usaha DR 

Kurnia Toha, S.H., LL.M. bahwa industri ini merupakan 

regulated industryyang tidak memungkinkan terbentuknya 

kartel karena akan selalu ada campur tangan Pemerintah 

melalui kebijakan dan pembatasan-pembatasan. -----------------  
 

7. Bahwa, dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan oleh 

Majelis Komisi perkara -a quo- ditunjukan kepada para 

terlapor bukti absensi Rapat Dewan APFINDO tertanggal 11 

Agustus 2015 tertulis “Anggota APFINDO yang bersedia 

memenuhi himbauan Mentan untuk menurunkan harga jual 

sapi”, ini menunjukan bahwa memang tidak terbentuk kartel 

yang difasilitasi oeh APFINDO karena berdasarkan keterangan 

ahli hukum persaingan usaha Sdr. Dr. Kurnia Toha, MS 

bahwa mengikuti anjuran atau aturan Pemerintah itu bukan 

motif ekonomi dan motif terbentuknya kartel adalah motif 

ekonomi dan keuntungan sebesar-besarnya, maka hal ini 

diharapkan tidak menjadi dibesar-besarkan karena telah 

terjawab melalui keterangan dari ahli persaingan usaha Sdr. 

Dr. Kurnia Toha. Lagipula kesahihan absensi tersebutpun 

sangat diragukan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang 

terungkap. Bahwa bila –quod non- para feedloter menurunkan 

harga karena himbauan Pemerintah, maka berdasarkan Pasal 

50 huruf a UU No. 5 tahun 1999 perbuatan tersebut menjadi 

sebuah pengecualian yang diperbolehkan oleh Undang-

Undang.-------------------------------------------------------------------    
 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Terlapor XIII 

memohonkan kepada Majelis Komisi Perkara No. 10/KPPU-I/2015 

untuk dapat memutus, sebagai berikut:  --------------------------------  

1. Menerima dan menyatakan seluruh hal-hal dan dalil – dalil 
yang disampaikan oleh Terlapor XIII dalam Kesimpulan 
Terlapor XIII adalah benar dan dapat diterima seluruhnya. -----  

 

2. Menyatakan LDP Tim Investigator dicabut dan batal demi 
hukum karena tidak memiliki dasar dan alasan yang tepat. ----  
 

3. Menolak seluruh dalil – dalil dan bukti – bukti yang 

disampaikan oleh Tim Investigator dalam Pemeriksaan 
Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, maupun Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan. ------------------------------------------------  
 

4. Menyatakan perkara –a quo–sebagai perkara yang kurang 
bukti sehingga putusannya pun harus dianggap kurang bukti 

dan batal demi hukum. ------------------------------------------------  
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5. Memutus dan menyatakan Terlapor XIII secara sah dan 

meyakinkan tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 
Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ---------------------  
 

6. Memutus dan menyatakan Terlapor XIII secara sah dan 
meyakinkan tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 

huruf c Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----------  
 

7. Memutus dan menyatakan Terlapor XIII demi hukum untuk 

dibebaskan dari segala sanksi, denda dan hukuman. ------------  

 

Atau  ----------------------------------------------------------------------------------  
 

Namun apabila Majelis Komisi Perkara No. 10/KPPU-I/2015 

memiliki pertimbangan lain maka kami mohonkan putusan yang 

seadil-adilnya -ex aequo et bono-.  ----------------------------------------  

32. Menimbang bahwa Terlapor XIV (PT Lemang Mesuji Lestary) tidak 

menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan (vide bukti T14.2 dan 

B61):  ---------------------------------------------------------------------------------  

33. Menimbang bahwa Terlapor XV (PT Pasir Tengah) menyerahkan 

Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal 

sebagai berikut (vide bukti T15.7):  ---------------------------------------------  

1) Bahwa Terlapor XV tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang 
dimaksud dalam Keberatan serta Sanggahan Kami terhadap 
Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha serta bukti – bukti tertulis maupun Keterangan Saksi fakta 
dan Saksi Ahli  yang para Terlapor dan Terlapor XV sampaikan 

pada persidangan ini;  ------------------------------------------------------  
 

2) Bahwa Terlapor XV menolak dan membantah seluruh dalil-dalil 

yang diajukan oleh Investigator Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha, baik terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, serta bukti-
bukti maupun keterangan saksi ahli yang diajukan Investigator 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, terkecuali yang kebenarannya 
telah diakui dan terbukti secara tegas;  ---------------------------------  
 

3) Bahwa Terlapor XV tidak akan terbawa alur argumentasi 
Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sehingga untuk 
menjawab dalil–dalil tersebut Terlapor XVa quo cukup dengan 

mengklarifikasikannya sebagai berikut :  --------------------------------  
 

I. TERLAPOR XV TIDAK MEMENUHI UNSUR – UNSUR Pasal 11 
Undang – undang No. 5 Tahun 1999.  -----------------------------------  

 

1. Bahwa Pasal 11 UU No.5 Tahun 1999 menyatakan sebagai 
berikut:  -----------------------------------------------------------------  

 

 “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, 
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yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat”.  --------------------------------------------  

 

2. Bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya 

pelanggaran Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, adapun unsur-
unsurnya sebagai berikut:  -------------------------------------------  

 

 pelaku usaha;  -----------------------------------------------------  
 

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 
5 Undang-UndangNomor 5 Tahun 1999 adalah orang 
perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan 
berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;  -------------  
 

 perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang 
bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur 
produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau 
jasa;  -----------------------------------------------------------------  
 

Bahwa perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 
angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah Suatu 
perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk 
mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha 
lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak 
tertulis;  -------------------------------------------------------------  
 

 yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 
dan/atau persaingan usaha tidak sehat.  ---------------------  

 

3. Bahwa seiring dari uraian atas unsur dari ketentuan pasal 11 

Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat di tarik 
kesimpulan bahwa harus ada kesepakatan yang dituangkan 
dalam suatu perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku 

usaha lainnya untuk berkoordinasi mempengaruhi harga 
dan/atau untuk mengatur distribusi guna memperoleh 

keuntungan yang lebih besar daripada keuntungan yang 
diperoleh pelaku usaha pada saat tidak melakukan praktek 
kartel (keuntungan wajar). Perjanjian yang dimaksudkan 

adalah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 7 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;  ---------------------------  

 

4. Bahwa kemudian pelaku usaha yang akan mengikatkan diri 

dalam suatu perjanjian kartel tersebut, haruslah mempunyai 
kewenangan dan kemampuan pengaturan di dalam pasar 
sehingga praktek kartel ini dapat berjalan efektif, karena jika 

pelaku usaha tersebut tidak mempunyai kewenangan dan 
kemampuan pengaturan maka sulit untuk melakukan 

praktek kartel;  ---------------------------------------------------------  
 

5. Bahwa Franz Jürgen Säcker dan Jens Thomas Füller merujuk 
bahwa‘pasar bersangkutan’ untuk permasalahan yang relevan 
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dengan Perkara aquo, yaitu dugaan pelanggaran Pasal 5 UU 

5/1999 tentang penetapanharga adalah dengan melihat 
kepada pasar bersangkutan factual; --------------------------------  
 

6. Perumusan kartel secara rule of reason oleh pembentuk 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diartikan pelaku 
usaha dapat membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga 
dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang 
atau jasa asalkan tidak mengakibatkan terjadinya praktik 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. ---------------------  
 

7. Dengan kata lain hal ini dapat diartikan pembentuk Undang – 
undang Persaingan Usaha melihat bahwa sebenarnya tidak 

semua Perjanjian kartel dapat menyebabkan persaingan 
usaha tidak sehat, seperti perjanjian yang tujuannya tidak 
menghambat persaingan, pembuat Undang – undang 

mentolerir perjanjian kartel seperti itu. (Andi Fahmi Lubis, 
et.al.,2009:108); --------------------------------------------------------  
 

8. Bahwa seiring dari hal sebagaimana tersebut diatas, dapat 

kita simpulkan kembali sebagai berikut:  --------------------------  
 

a. Untuk melakukan praktek kartel haruslah ada perjanjian 

diantara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya; ------   
b. Haruslah ada koordinasi antar pelaku usaha tersebut 

mempengaruhi harga, --------------------------------------------  
c. Mempertahankan harga guna mendapatkan keuntungan 

yang tinggi;  --------------------------------------------------------  

d. Pelaku usaha tersebut haruslah mempunyai kewenangan 
dan kemampuan untuk mengatur harga dan jumlah 
produksi di pasar.  ------------------------------------------------  

 

9. Bahwa tidak ditemukan adanya kesepakatan diantara 
Terlapor XV denganTerlapor lainnya yang dituangkan dalam 
suatu perjanjian dan juga tidak pernah bersepakat dan/atau 

menuangkan dalam suatu perjanjian tertulis apapun;  ---------  
 

10. Didasarkan atas fakta, bahwa Terlapor XV hanya dapat 
mensuply kebutuhan sapi di Jabodetabek sebesar +4,5 

%berdasarkan Tabel yang dibuat oleh Pelapor (team 
investigator) dalam LDP, dimana hal ini membuktikan bahwa 

Terlapor XV di dalam pasar tidak mempunyai kewenangan 
untuk mengatur harga dan jumlah produksi  karena untuk 
kuota sapi pun adalah kewenangan dari pejabat Pemerintah 

terkait (Kementerian Pertanian dan Kementerian 
Perdagangan); -----------------------------------------------------------  
 

11. Bahwa Terlapor XV tidak pernah membuat perjanjian apapun 

(baik secara tertulis maupun tidak tertulis) dengan pelaku 
usaha lain atau para pelaku usaha pesaing berkaitan dengan 
hal-hal yang dituduhkan oleh Investigator. Dalam 

menentukan kebijakan harga jual sapi, Terlapor XV 
melakukan hal tersebut secara independen dan tidak 

melakukan koordinasi dalam bentuk apapun dengan pihak 
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manapun, dan harga sapi diatara para feedloter adalah tidak 

sama dan kompetitif; --------------------------------------------------  
 

12. Bahwa ketiadaan kesepakatan antara Terlapor XV dengan 
Terlapor lain membuktikan tidak ada koordinasi diantara 

Terlapor XV dengan Terlapor lainnya untuk mempengaruhi 
harga, mempertahankan harga guna mendapatkan 

keuntungan yang tinggi, dengan demikian atas unsur ini tidak 
terpenuhi;  --------------------------------------------------------------  
 

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 terdapat beberapa unsur yang harus 
dibuktikan. Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif (bukan 
alternatif). Dengan demikian tidak terpenuhinya salah satu 

unsur mengakibatkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 
11 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 menjadi tidak 

terbukti; -----------------------------------------------------------------  
 

14. Dengan demikian Terlapor XV berkesimpulan bahwa Team 
Investigator dalam penyelidikannya terdapat kekeliruan dalam 
menerapkan ketentuan Pasal 11 Undang- Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang praktek kartel, sehingga menempatkan 
Terlapor XV sebagai Terlapor dalam perkara ini; -----------------  
 

15. Bahwa tidak ada perjanjian antara Terlapor XV dengan pelaku 

usaha yang lain, dengan demikian unsur perjanjian tidak 
terpenuhi; ---------------------------------------------------------------  

 
FAKTA – FAKTA HUKUM  --------------------------------------------------  

 

1) Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan 
Republik Indonesia nomor 46/M-DAG/PER/8/2013, setiap 

importasi Sapi diharuskan terlebih dahulu memperoleh 
Rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian, untuk 
selanjutnya meminta surat Persetujuan Import dari 

Kementerian Perdagangan untuk memperoleh alokasi per 
triwulan;  ----------------------------------------------------------------  

 

2) Bahwa jelas yang mengatur jumlah sapi import beredar di 

JABODETABEK adalah Pemerintah Republik Indonesia cq 
Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian 
Perdagangan Republik Indonesia; -----------------------------------  
 

3) Bahwa pada faktanya Terlapor XV melakukan realisasi Import 
adalah sesuai dengan aturan sebagaimana yangtertera dengan 
tegas pada Kartu Kendali Realisasi Impor yang dikeluarkan 

oleh Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal 
Perdagangan Luar Negeri; --------------------------------------------  
 

4) Bahwa Terlapor XV dalam melakukan upaya mendapatkan 

pasokan/alokasi sapi mengetahui dengan jelas ketentuan 
yang harus dipenuhi dan prosedur serta jangka waktu yang 
harus dilewati berdasarkan pada ketentuan Undang-undang 

Republik Indonesia nomor 18 tahun 2009 Tentang 
Perternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana yang telah 
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diubah dengan Undang-undang nomor 41 Tahun 2014. Oleh 

karenanya adalah tidak lah mungkin mengatur pasokan sapi 
dengan tujuan untuk mengatur harga sapi dipasaran;----------  
 

5) Bahwa untuk melakukan pemasukan sapi dari negara asal ke 

pelabuhandi Indonesia tidaklah dapat ditentukan dan diatur 
sendiri mengenai waktupengiriman oleh Terlapor XV oleh 

karena jarak tempuh dan proses pengiriman darinegara asal 
harus pula mengikuti aturan pihak-pihak lain di negara asal 
tersebut;  ----------------------------------------------------------------  

 

6) Bahwa Terlapor XV sebagai pelaku usaha juga tidak pernah 
melakukan koordinasidengan pihak pelaku usaha lain karena 
untuk SPI dan alokasi langsung dimohonkan kepada 

Kementerian Pertanian dan kepada pihak Direktorat Jenderal 
Perdaganganluar Negeri, Kementerian Perdagangan dan tidak 
ada kaitannya dengan APFINDO; ------------------------------------  
 

7) Jelas dinyatakan bahwa apabila Terlapor XV gagal atau tidak 
dapat memenuhi realisasipersetujuan impor dari Pemerintah, 
maka Terlapor XV dapat dikenakan sanksi sebagaimana 

diatur dalam ketentuan pasal 26 dan 27 Undang – undang 
nomor 46 Tahun 2013; ------------------------------------------------  
 

8) Bahwa Terlapor XV tidak dapat menjual sapi secara langsung 

kepada para pengecer, karena Terlapor hanya menjual sapi 
dalam kondisi hidup. Oleh karenanya tidak mungkin Terlapor 

XV selaku pelakuusaha menikmati/mendapat harga yang 
tinggi dari penjualan sapi tersebut karena harga dari Terlapor 
XV hanya sampai RPH; -----------------------------------------------  

 
II. TERLAPOR XV TIDAK MEMENUHI UNSUR – UNSUR Pasal 19 

huruf c Undang – undang No. 5 Tahun 1999.  -------------------------  
 

1. Pasal 19 Huruf c Undang – undang no 5 tahun 1999 
menyatakan :  ----------------------------------------------------------  

 

 “Pelaku Usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan 
baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoly dan atau persaingan 
usaha tidak sehat berupa : c. Membatasi peredaran dan atau 
penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan”  ----------  

 

2. Bahwa tidak ada kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor 
yang terkait untuk melakukanpengaturan pemasokan sapi 

yang direalisasikan maupun tidak, Karena TerlaporXV telah 
melaksanakan kewajibanmerealisasikanlebih dari 80 % dari 
alokasi yang telah ditetapkan sesuaidengan volume dan 

jangka waktu tertentu; ------------------------------------------------  
 

3. Bahwa ketiadaan kesepakatan antara Terlapor XV dengan 
Terlapor lain membuktikan tidak ada koordinasi diantara 

Terlapor XV dengan Terlapor lainnya untuk mempengaruhi 
harga, mempertahankan harga guna mendapatkan 

keuntungan yang tinggi, dengan demikian atas unsur ini tidak 
terpenuhi;  --------------------------------------------------------------  
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4. Bahwa Terlapor XV langsung mengurus pengurusan SPI 

setiap periode Import;  ------------------------------------------------  
 

5. Bahwa unsur-unsur tersebut di atas bersifat kumulatif dan 
bukan bersifat alternatif, dengan demikian tidak terpenuhinya 

salah satu unsur mengakibatkan tuduhan pelanggaran 
terhadap Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 menjadi tidak terbukti;  ----------------------------------------  
 

6. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam hal ini adalah 
pelaku usaha yangdiduga melanggar Pasal 19 huruf c 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun sesuai yang 
telah diuraikan oleh Terlapor XV dalam Tanggapan dan 
Keberatan pada tanggal 22 September 2015, dan kesaksian 

Terlapor dalam persidangan dan dalam kesimpulan ini, maka 
Terlapor XV sama sekali tidak melanggar Pasal 19 huruf c 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian 

unsur pelaku usaha dalam perkara ini tidak terbukti;  ---------  
 

7. Bahwa dalam perkara ini, unsur yang paling pokok yang 
harus dibuktikan adalahapakah terdapat koordinasi atau 

kerja sama antara para pelaku usaha importir sapi untuk 
membatasi peredaran dan/atau penjualan sapi?; ----------------  
 

8. Bahwa apa yang dimaksud dengan membatasi peredaran 

barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 
huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah apabila 

pelaku usaha sendiri maupun pelaku usaha lain melakukan 
tindakan pengurangan jumlah barang, untuk pembuktian 
tersebut hal yang pertama kali harus dibuktikan adalah 

adanya koordinasi atau kerjasama yang menyatakan 
kesepakatan mengenai pembatasan barang, untuk 
mekanisme kedua perlu ada mekanisme koordinasi di pasar 

untuk membatasi pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam 
pasar bersangkutan”;--------------------------------------------------  
 

9. Bahwa dalam perkara a quo, Terlapor XV tidak pernah 

melakukan tindakan yang bertujuan untuk membatasi 
peredaran dan/atau penjualan sapi baik sendiri maupun 

dengan berkoordinasi atau bekerja sama dengan pelaku 
usaha lain; --------------------------------------------------------------  
 

10. Bahwa selama proses persidangan tidak ada bukti bahwa 

Terlapor XV melakukan koordinasi atau kerja sama dengan 
pelaku usaha lain untuk membatasi peredaran dan/atau 
penjualan sapi; ---------------------------------------------------------  

 

11. Dengan demikian Unsur melakukan satu atau beberapa 

kegiatan baik sendirimaupun bersama pelaku usaha lain 
untuk membatasi peredaran dan/ataupenjualan barang 

dan/atau jasa pada pasar bersangkutan tidak terpenuhi;  -----  
 

Unsur menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; ------------  
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12. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat 

menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 
adalah persaingan antar pelaku usahadalam menjalankan 

kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 
yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum 
atau menghambat persaingan usaha; ------------------------------  
 

13. Bahwa Terlapor adalah merupakan pesaing, yang seharusnya 
bersaing dalam melakukan importasi, dan didasarkan fakta 
bahwa Terlapor tidak terdapat kerjasama baik secara 

langsung maupun tidak langsung sebagaimana telah 
diuraikan tersebut diatas; --------------------------------------------  
 

14. Bahwa Terlapor sebagai Importir selalu merealisasikan Impor 

sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah yaitu 
minimal 80% dan tidak pernah menahan pasokan;--------------  

 

15. Bahwa dengan demikian unsur menyebabkan persaingan 

usaha tidak sehat tidak terpenuhi; ---------------------------------  
 

III. TENTANG BUKTI – BUKTI TERLAPOR XV -------------------------------  
 

BUKTI KETERANGAN 

 

Bukti  

 

T XV -1 

 

Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 04.PI-

54.12.0169 Tertanggal 18 Desember 2012 sapi bakalan: 
 
Bukti ini membuktikan bahwa: 

 

Seiring dari uraian data atas persetujuan impor sapi bakalan 

tahun 2013 dari Pemerintah sebagaimana tersebut diatas, 

Terlapor telah memenuhi kewajiban merealisasikan atas 

persetujuan import sapi bakalan sebesar 100% pada tahun 2013.  
 

Bukti  

 

T XV -2 a 

s/d 2 c 

2.a. Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 

04.PI-58.13.0013 Tertanggal 29 Juli 2013 perihal 

persetujuan Impor Sapi Siap Potong ; 

2.b. Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 

04.PI-54.13.0084 Tertanggal 17 Oktober 2013 perihal 
persetujuan Impor Sapi Siap Potong ; 

2.c. Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 

04.PI-54.13.0110 Tertanggal 23 Oktober  2013 perihal 

persetujuan Impor Sapi Siap Potong ; 

Bukti ini membuktikan bahwa: 

 

atas persetujuan impor sapi potong tahun 2013 dari Pemerintah 

sebagaimana tersebut diatas, Terlapor telah memenuhi kewajiban 
merealisasikan atas persetujuan import sapi potong sebesar 95% 

pada tahun 2013.  

Bukti  

 

T XV - 3 

a s/d 3 d 

3.a. Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 

04.PI-54.13.0166 Tertanggal 24 Desember 2013 perihal 

persetujuan Impor Hewan sapi bakalan ; 

3.b. Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 
04.PI-54.14.0059 Tertanggal 26 Maret 2014 perihal 

persetujuan Impor Hewan sapi bakalan; 

3.c. Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 

04.PI-54.14.0145 Tertanggal 19 Juni 2014perihal 

persetujuan Impor Hewan sapi bakalan; 

3.d. Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 
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04.PI-54.14.0239 Tertanggal 19 September 2014 perihal 

persetujuan Impor Hewan sapi bakalan; 

Bukti ini membuktikan bahwa: 
atas persetujuan impor sapi bakalan tahun 2014 dari Pemerintah 

sebagaimana tersebut diatas, Terlapor telah memenuhi kewajiban 

merealisasikan atas persetujuan import sapi bakalan sebesar 

85% pada tahun 2014. 

 
 

Bukti  

 

T XV - 4 

a s/d 4 c 

4.a. Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 

04.PI-54.14.0166 Tertanggal 21 Maret 2014perihal 

persetujuan Impor Hewan sapi potong; 

4.b. Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 

04.PI-54.14.0142 Tertanggal 19 Juni 2014perihal 

persetujuan Impor Hewan sapi potong; 
4.c Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 

04.PI-54.14.0241 Tertanggal 19 September 2014 perihal 

persetujuan Impor Hewan sapi potong; 

Bukti ini membuktikan bahwa  

  

atas persetujuan impor sapi potong tahun 2014 dari Pemerintah 

sebagaimana tersebut diatas, Terlapor telah memenuhi kewajiban 
merealisasikan atas persetujuan import sapi potong sebesar 81% 

pada tahun 2014. 

 

Bukti  

 

T XV - 5 

a s/d 5 c 

5.a Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 

04.PI-54.15.0302 Tertanggal 13 Januari 2015perihal 

persetujuan Impor Hewan ; 

5.b.Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 
04.PI-54.15.0340 Tertanggal 27 Maret 2015perihal 

persetujuan Impor Hewan;Persetujuan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia No 04.PI-54.15.0434 Tertanggal 10 Juli 

2015 perihal persetujuan Impor Hewan sapi bakalan sapi 

bakalan; 
5.c.Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 

04.PI-54.15.0434 Tertanggal 10 Juli 2015 perihal persetujuan 

Impor Hewan sapi bakalan; 

Bukti ini membuktikan bahwa  
 

atas persetujuan impor sapi bakalan tahun 2015 dari Pemerintah 

sebagaimana tersebut diatas, Terlapor telah memenuhi kewajiban 

merealisasikan atas persetujuan import sapi bakalan sebesar 
97% pada tahun 2015. 

Bukti  

 

T XV - 6 

 

 

 

6. Rincian Injin Import tahun 2013, 2014, dan 2015. 

 
Bukti ini membuktikan bahwa  

 
Terlapor dalam menajalankan kegiatan usahanya telah 
menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), 

seperti prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan 

kepatutan, dimana dalam hal ini Terlapor telah melaksanakan, 

memenuhi kewajiban merealisasikan atas persetujuan import 

sapi baik sapi bakalan maupun sapi potong sesuai dengan 
ketentuan Pemerintah yang berlaku yaitu paling sedikit 80 % 

(delapan puluh persen) dari akumulasi Persetujuan Impor selama 

1 (satu) tahun. 
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IV. TENTANG BUKTI – BUKTI Tambahan TERLAPOR XV dalam 

persidangan  ------------------------------------------------------------------  
 

1. Penjualan Tahun 2015.  ----------------------------------------------  
 

Bukti ini membuktikan bahwa penjualanditentukan juga oleh 

kurs yang terjadi selain factor biaya Karantina, bea Masuk, 
Transport in, Pajak – Pajak, dimana lonjakan terbesar terjadi 
di medio bulan Agustus september 2015, pada saat itu 1 US 

Dollar mencapai harga Rp. 14.000,- lebih, maka rata – rata 
harga jual sapi di bulan Agustus 2015 berkisar Rp. 38.000/kg 

sampai dengan Rp. 43.000/kg;  -------------------------------------  

2. Kurs dollar tahun 2015. ----------------------------------------------  

 

 
 

Bukti ini membuktikan bahwa dikarenakan trend kurs dollar 
yang terus tidak stabil, maka mengakibatkan naik dan turun 

harga beli sapi di Australia sehingga berdampak kepada 
menentukan harga jual sapi;  ----------------------------------------  

 

3. Pembelian dari para Eksportir tahun 2015. -----------------------  
 

Bukti ini membuktikan bahwa Terlapor selalu mencari harga 
beli sapi dari para ekportir sapi Australia dengan harga yang 
paling baik sehingga dapat di jual di Indonesia dengan harga 

yang terjangkau oleh pangsa pasar di Indonesia. 
 

4. Data PIB tahun 2015 --------------------------------------------------  
 

Bukti ini membuktikan bahwa adanyapengenaan pajak 

sebesar 5% berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 
2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan 
Pembebanan Tarif Bea MasukAtas Barang Impor untuk pos 
tarif 0102.29.90.00 ditetapkan dengan tarif bea masuk 5), dan 
Pajak PPH 22. Dengan dikenakan pajak bea masuk  sebesar 
5%, maka hal tersebut menjadi penambahan nilai cost untuk 

harga jual sapi;  --------------------------------------------------------  
 

5. Surat jalan pada tanggal 7-13 Agustus 2015. ---------------------  
 

 Bukti ini membuktikan bahwa Terlapor tetap mejalankan 
aktifitas seperti biasa yaitu tetap melayani permintaan sapi 

dari para pelanggannya;  ---------------------------------------------  
 
 

 11.500,00

 12.000,00

 12.500,00

 13.000,00

 13.500,00

 14.000,00

 14.500,00

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

2015 



 

 
-488 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

V. KETERANGAN TERLAPOR XV ---------------------------------------------  

Bahwa pada sidang pada tanggal 24 Februari 2016 Terlapor XV 
memberikan keterangan di persidangan dan yang hadir dalam 

persidangan guna memberikan keterangan adalah bapak Heri 
Prasojo, Spt., selaku Direktur PT. Pasir Tenggah, dengan 
memberikan pernyataan dan penjelasannya dalam kesaksiannya 

di sidang KPPU diantaranya adalah sebagai berikut :  ----------------  
 

a. Bahwa saksi telah berbisnis sapi sejak tahun 2008 sampai 

dengan sekarang;  -----------------------------------------------------  
 

b. Bahwa dalam usahanya terdapat 36 RPH yang tersebar di 

jawa barat, DKI dan sebagian kecil di Jawa Tengah;-------------  
 

c. Bahwa terjadi kenaikan harga disebabkan naiknya Nilai tukar 

mata uang dan adanya kenaikan harga dari pihak Australia; --  
 

d. Bahwa naiknya Nilai kurs US Dollar pada medio Bulan 

Agustus dan Septermber 2015 yang sampai menembus Rp. 
14.000,- per Dollar berperan besar dalam naiknya harga sapi, 

karena bila dibandingkan dengan bulan Januari 2015, Kurs 
saat itu sebesar Rp 12.558,- Per Dollar US; -----------------------  
 

e. Bahwa rata – rata penjualan sapi perbulan berkisar di angka 
4.500 – 5.000 ekor sapi, dimana stok cukup stabil sampai 
dengan kuartal ke 2; --------------------------------------------------  
 

f. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2015 telah terjadi pemogokan 
yang dilakukan oleh beberapa RPH, namun perusahaan saksi 

tetap melakukan pengiriman sapi ke beberapa RPH yang tidak 
melakukan pemogokan; -----------------------------------------------  
 

g. Bahwa Pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi atau 
pemberitahuan terkait kuota impor; --------------------------------  
 

h. Bahwa Usaha Saksi, yaitu PT. Pasir Tengah tidak tergabung 
dalam asosiasi (Apfindo); ---------------------------------------------  
 

i. Bahwa dalam menentukan harga, PT. Pasir Tengah 
mendasarkan pada biaya perolehan sapi, biaya masuk, 

kwalitas sapi, pajak serta daya serap pasar, tidak 
memperhitungkan harga jual dari Feedlooter lainnya; ----------  
 

j. Bahwa Harga yang ditetapkan adalah harga jual ke RPH dan 
bukan ke konsumen ahir, Feedlooter tidak bersinggungan 
dengan harga daging setelah RPH; ----------------------------------  
 

k. Bahwa dalam praktek di lapangan proses penggemukan bisa 
berlangsung antara 120-140 hari, tergantung kondisi sapi; ----  
 

l. Karena adanya penurunan kuota untuk Kuartal 3 maka 
berdasarkan stok yang ada, PT. Pasir Tengah hanya mampu 

men suplay sebanyak 3.000-3.500 ekor perbulan selama 6 
bulan, dari yang sebelumnya 4.500-5.000 ekor perbulan, 

sehingga terjadi penurunan sekitar 40%; --------------------------  
 

m. Bahwa Management dan pengambilan keputusan di PT. Pasir 

Tengah dan PT. Widodo Makmur Perkasa terpisah; --------------  
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n. Bahwa secara produksi tidak mungkin memperpanjang masa 

pemeliharaan Sapi, karena cost nya lebih besar dan berat 
sapinya akan turun; ---------------------------------------------------  

 

o. Bahwa PT. Pasir Tengah mensiasati turunnya Ijin Impor 
dengan melakukan efisiensi, termasuk tenaga kerja; ------------  
 

p. Bahwa PT. Pasir Tengah dalam menentukan harga jual 
tergantung pada rapat direksi yang dihadiri para direksi dan 

para staf yang berwenang, kemudian dari data yang ada akan 
dilakukan analisa baru ditentukan harga jual sapi; -------------  
 

q. Bahwa metode perhitungan keuangan adalah dengan 
menggunakan mata uang US Dollar, baru di hitung nilai 
rupiahnya, karena transaksi impor dilakukan dalam US 

Dollar; --------------------------------------------------------------------  
 

r. Bahwa antara PT. Pasir Tengah dengan PT. Widodo Makmur 

Perkasa tidak pernah melakukan cross atau pertukaran sapi, 
karena ijin tidak bisa ditukar dan karena kedua perusahaan 

bergerak di wilayah yang berbeda; ----------------------------------  
 

Dari fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas, telah jelas dan 
terang bahwa :  ---------------------------------------------------------------  
 

a. Naiknya harga jual sapi hidup ke RPH, karena melonjaknya 
nilar tukar US dollar;  -------------------------------------------------  

 

b. Karena transaksi dilakukan dengan menggunakan US Dollar, 
maka semua penghitungan didasarkan pada kurs mata uang 

US Dollar baru kemudian di rupiahkan, berdasarkan kurs 
yang berlaku; -----------------------------------------------------------  
 

c. Bahwa praktek di lapangan, proses penggemukan bisa 
berlangsung 120 hari tergantung berat awal dari sapi, dan 
waktu penggemukan selama 120 hari diatur dalam ketentuan 

pasal 36 B ayat 5 Undang – undang No. 41 Tahun  2014; ------  
 

d. Bahwa antara PT. Widodo Makmur Perkasa dengan PT. Pasir 

Tengah, tidak memiliki perjanjian, tidak pernah bertukar stok 
atau saling mensubsidi, karena keduanya merupakan usaha 

yang terpisah;-----------------------------------------------------------  
 

e. PT. Pasir Tengah dengan PT Widodo Makmur Perkasa 

mempunyai ijin usaha sendiri, wilayah operasional tersendiri 
dan kandang yang berbeda; ------------------------------------------  
 

f. Bahwa Harga yang ditetapkan adalah harga jual ke RPH dan 
bukan ke konsumen akhir, Feedlooter tidak bersinggungan 
dengan harga daging setelah RPH; ----------------------------------  

 
 

VI. BUKTI SAKSI TERLAPOR XV ----------------------------------------------  

Bahwa Terlapor XV menghadirkan 2 orang saksi ahli  dalam 
persidangan, adapun saksi – saksi Terlapor XV menerangkan 

sebagai berikut :  ------------------------------------------------------------  
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1. Bahwa pada sidang pada tanggal 19 Januari 2016 pihak 

terlapor mengajukan saksi Ahli yang bernama Dr. Ir. Rochadi 
Tawaf, M.S. memberikan pernyataan dan penjelasan yang 

pada intinya dalam kesaksiannya di sidang KPPU diantaranya 
adalah sebagai berikut :  ----------------------------------------------  

 

a. Bahwa saksi adalah ahli persapian;  ----------------------------  
 

b. Permasalahan import sapi di Indonesiacarut marut 

disebabkan oleh kebijankanPemerintah tahun 2012 dan 
2013, di tahun 2012 terjadi penurunan import sapi 
bakalan dari 53 % menjadi 17,5 %, dan di tahun 2013 

adanya peraturan Menteri Perdagangan nomor 699 / 2013, 
Pemerintah membuka kran import daging seluas-luasnya. 

Sehingga menyebabkan daging import masuk sampai ke 
pasar becek. Yang kedua adalah adanya kebijakan di 
tahun 2015 dengan pemotongan kuota import di 

kuartal,pemotongan kuota ini mengganggu bisnis sapi 
potong di dalam negeri, harga tidak dapat dikendalikan; ---  

 

c. Bahwa feedloter mempunyai pengaruh dalam menentukan 
harga daging sapi di pasaran tapi tidak besar, karena 

faktor penentu harga daging terdiri dari faktor internal dan 
ekternal. Faktor ekternal misalnya perubahan nilai dolar, 
volume usaha, teknologi; ------------------------------------------  

 

d. Bahwa Feedlooter tidak tahu menahu tentang harga 
setelah menyerahkan sapinya ke RPH, sehingga feedlooter 

tidak dapat mengatur harga daging, yang menentukan 
bisnis ini sampai ke hilir (konsumen) adalah para 
pedagang daging; ---------------------------------------------------  

 

e. Bahwa telah terjadi kesalahpahaman apabila ada pejabat 

yang menyebutkan adanya penimbunan pada usaha 
penggemukan sapi. Di dalam dunia peternakan ada hukum 
hasil lebih yang berkurang, sapi akan memiliki nilai 

tambah hanya pada periode tertentu dan umur tertentu. 
Artinya apabila sapi diperpanjang waktu penggemukannya, 
yang bertambah adalah lemak. Nilai tambahnya akan 

berkurang, dan bisnis sapi akan menjadi rugi; ---------------  
 

f. Bahwa waktu yang ideal untuk penggemukan sapi adalah 

antara 60-120 hari, jika lebih dari 120 hari nilai sapi akan 
berkurang, sehingga tidak menguntungkan bagi feedloter; -  

 

g. Awal carut marut import sapi adalah pada tahun 2011 di 
mana BPS melakukan pendataan sapi dan kerbau. Dicatat 

populasi sapi 14,8 juta ekor. Angka tersebut tidak 
menunjukan ketersediaan yang real, data tersebut tidak 
membedakan mana potential stock, mana livestock, mana 

ready stok. Kemudian Pemerintah menurunkan kebijakan 
import menyebabkan harga melambung tinggi; ---------------  

 

h. Bahwa sampai dengan saat ini walaupun Pemerintah telah 
memberikan tambahan izin import sapi siap potong 

sebanya 50.000 ekor, ternyata tidak seluruhnya terealisasi; 
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i. Bahwa Pemerintah yang mengatur distribusi, dilaksanakan 

oleh Pengusaha, dan bila Pengusaha melanggar kuota dan 
atau periodesasi yang di tetapkan oleh Pemerintah maka 

Pengusaha akan dikenakan sanksi oleh Pemerintah; --------  
 

j. Bahwa pada saat ini di Jakarta harga daging tidak naik, 

karena yang beredar dipasaran dipenuhi oleh sapi lokal, 
sapi impor, daging impor, produk daging dan daging illegal;  

 

k. Bahwa harga menjadi tinggi di sebabkan pula oleh 
restructuring yang dilakukan oleh para pengusaha 
mengingat terjadi pengurangan impor dari 250.000 ekor 

menjadi 50.000 ekor. ----------------------------------------------  
 

Dari fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas, telah jelas dan 

terang bahwa :  ---------------------------------------------------------  
 

a. Distribusi merupakan domain Pemerintah, sementara para 

pengusaha tidak dapat mempengaruhi jumlah sapi yang di 
import; ---------------------------------------------------------------  
 

b. Sapi hanya memiliki periode tertentu untuk penggemukan, 
dengan rentang 60-120 hari, tergantung berat asal, setelah 

120 hari maka sapi tidak akan menguntungkan karena 
yang bertambah adalah lemak, sehingga tidak mungkin 
pengusaha melakukan penimbunan atau menahan stok, 

karena akan mengalami kerugian; ------------------------------  
 

c. Bahwa feedlooter tidak bisa mengendalikan harga di 

pasaran, karena feedlooter hanya menjual sampai ke RPH, 
sementara dari sapi hidup sampai ke konsumen berupa 

daging yang mengatur harga nya adalah para pedagang 
daging; ---------------------------------------------------------------  

 

2. Bahwa pada sidang pada tanggal 02 Maret 2016 pihak 
terlapor mengajukan saksi Ahli yang bernama Dr. Kurnia 

Toha, S.H. dan memberikan pernyataanserta penjelasan yang 
pada intinya dalam kesaksiannya di sidang KPPU diantaranya 

adalah sebagai berikut : ----------------------------------------------  
 

a. Kartel merupakan kolaborasi antara pelaku usaha untuk 

mengatur produksi, harga, dan wilayah pemasaran untuk 
mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Namun 
dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 kartel diatur 

sebagai bentuk kerjasama pelaku usaha satu dengan 
pelaku usaha yang lain untuk mengatur produksi pasar 

yang bertujuan untuk mempengaruhi harga;  ----------------  
 

b. Unsur yang harus dipenuhi dalam pelanggaran pasal 11 
adalah harus ada kerjasama perjanjian untuk mengatur 

pemasaran dan baik produksi barang / jasa yang 
mengkibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat; ----------------------------------------------------------  

 

c. Kartel akan efektif bila : ada kesepakatan antara pelaku 
usaha, pelaku usaha yang bersepakat harus mayoritas, 
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juga harus menguasai pasar, kemudian ada sanksi dan 

reward; ---------------------------------------------------------------  
 

d. Yang dimaksud dengan pembatasan peredaran dan 
penjualan adalah pelaku usaha ingin barang tersebut 

hanya dikuasai beberapa pedagang atau distributor. Jadi 
tujuannya adalah agar pelaku usaha pesaing tidak bisa 

mendapatkan barang tersebut; ----------------------------------  
 

e. Dalam masalah pembuktian bukti tidak langsung saja 
tidak cukup, tetapi harus di backup dengan alat bukti lain, 

untuk kartel hukum di Amerika tidak akan menghukum 
hanya dengan bukti tidak langsung; ----------------------------  
 

f. Bahwa harga yang relatif sama bisa menunjukan adanya 

persaingan yang sangat ketat diantara para pelaku usaha;  
 

g. Unsur penting dalam kartel adalah adanya kerjasama 
untuk mendapatkan keuntungan, sehingga bila mengikuti 

himbauan Pemerintah untuk menentukan harga, maka hal 
tersebut bukan kartel; ---------------------------------------------  

 

h. Pasal 11 dan pasal 19 ayat c merupakan pasal dengan rule 

of reason, artinya biarpun unsur – unsurnya secara 
hukum terbukti namun bila ada alasan – alasan yang 

wajar dan dapat diterima akal sehat maka tidak dihukum, 
prinsip rule of reason ini mirip dengan dasar/alasan 
pembenar; -----------------------------------------------------------  

 

i. Bahwa pada intinya kartel adalah kesepakatan antara 
pelaku usaha. Apabila ada campur tangan Pemerintah, 
terutama mengenai harga, maka tuduhan kartel menjadi 

tidak relevan. Apalagi jika ada himbauan negara yang 
membuat pelaku usaha rugi. Tujuan kartel itu membuat 

harga naik, kalau membuat rugi itu bukan kartel; -----------  
 

j. Datang dan hadir dalam satu pertemuan adalah satu hal, 
tapi untuk membicarakan dan menyepakati sesuatu itu 

merupakan hal yang berbeda, dan tidak bisa dikatakan 
sebagai kesepakatan jika yang bertanda tangan tersebut 
bukan merupakan pengambil keputusan; ---------------------  

 

k. Pasal 11 mensyaratkan semua unsur harus terpenuhi, jika 
salah satu unsur tidak terpenuhi maka gugur atau tidak 
terbukti; --------------------------------------------------------------  

 

Dari fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas, telah jelas dan 
terang bahwa :  ---------------------------------------------------------------  

 

a. Kartel terjadi bila ada kesepakatan antara pelaku usaha, 
pelaku usaha yang bersepakat harus mayoritas, juga harus 
menguasai pasar, sehingga bila market share nya kecil kartel 

tidak akan berjalan;  --------------------------------------------------  
 

b. Tujuan dari Kartel adalah mencari keuntungan, jadi bila 

kondisinya rugi atau bila ada intervensi Pemerintah tentang 
harga, maka tidak bisa dikatakan sebagai kartel; ----------------  

 

c. Pasal 11 dan pasal 19 ayat c merupakan pasal dengan rule of 

reason, artinya biarpun unsur – unsurnya secara hukum 
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terbukti namun bila ada alasan – alasan yang wajar dan dapat 

diterima akal sehat maka tidak dihukum, prinsip rule of 
reason ini mirip dengan dasar/alasan pembenar; ----------------  

 

d. bukti tidak langsung saja tidak cukup, tetapi harus di backup 

dengan alat bukti lain; ------------------------------------------------  
 

e. Bahwa harga yang relatif sama bisa menunjukan adanya 

persaingan yang sangat ketat diantara para pelaku usaha; ----  
 
 

VII. BUKTI SAKSI INVESTIGATOR KPPU -------------------------------------  
1. Bahwa pada sidang pada tanggal 6 November 2015 pihak 

Investigator mengajukan saksi fakta yang bernama Hariyanto 

selaku kepala RPH Jonggol dan Direktur Sinar Daging 
Perdana, dan bapak Hariyanto memberikan pernyataan dan 

penjelasan yang pada intinya dalam kesaksiannya di sidang 
KPPU diantaranya adalah sebagai berikut :  ----------------------  

 

a. Bahwa RPH di Jonggol Pemda sebagai penggelola;  ---------  
 

b. Bahwa PT. SDP sebagai distributor dan dapat pasokan 
dari PT. CAM, dengan market 90% Modern yaitu 

supermarket dan resto; -------------------------------------------  
 

c. Bahwa PT. SDP sebelum tahun 2011 belum banyak focus 
di pasar modern dan potong tiap minggu sebanyak 12 

sampai dengan 14 ekor; ------------------------------------------  
 

d. Bahwa PT. SDP adalah sebagai distributor daging sapi dan 
di RPH jonggol sebagai operator; --------------------------------  

 

e. Perubahan dari produsen ke distributor adalah saat 
mencoba ke distributor lebih mudah dan menguntungkan 
serta bagian-bagian dari sapi yang sulit terjual bukan 

resiko, dan distributor bisa memilih bagian daging sapi 
sesuai dengan kebutuhan pemesanan; ------------------------  

 

f. Dari tahun 2012 sampai sekarang masih potong sapi lokal 
selain sapi Import, tahun 2012 sekitar 10-15% sapi lokal, 
terutama pada tahun 2015 untuk serapan lokal di jual ke 

importir daging; ----------------------------------------------------  
 

g. Pemasaran PT. SDP adalah supermaket 60%, Hotel 35-
40%, dan untuk wilayah jabodetabek sebesar 80% dan 

untuk bali serta Lombok sebesar 20%; ------------------------  
 

h. Bahwa harga sapi lokal hidup pada tahun 2012 Rp. 
42.000/kg dan untuk sapi impor hidup Rp.  36.000. s/d 

Rp. 38.000., dan pada tahun 2014 harga sapi hidup Rp. 
36.000./kg.  s/d Rp. 38.000./kg. ------------------------------  

 

i. Tidak tahu ada pengurangan import sapi; --------------------   
 

j. Bahwa sapi lokal kurang menguntungkan, selisih harga 
sapi lokal dan sapi import adalah 4 s/d 5 % dengan berat 

yang sama lebih bagus sapi import; ----------------------------  
 

k. Semua komponen (yaitu biaya operasional) dihitung untuk 
menentukan harga daging per kg; ------------------------------  
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l. Untuk tahun 2011 s/d 2014 kenaikan stabil namun akan 

tinggi menjelang puasa/lebaran; -------------------------------  
 

m. Kelayakan, sanitasi, kesehatan RPH harus memenuhi 
standart, bila tidak memenuhi standart maka di stop 

untuk pemotongan; -----------------------------------------------  
 

n. Bahwa tahun 2012-2014 harga beli sapi hidup 36-38 ribu 

perkg dan harga daging menyesuaikan harga beli,maka 
harga jual sebesar Rp. 90.000; ----------------------------------  

 

o. Bahwa kurun waktu 2011 s/d 2015 tidak pernah 

mengalami kelangkaan sapi tapi hanya defisit keuangan, 
sehingga tidak melakukan pemotongan dalam 3 hari; ------  

 

p. Harga sapi tidak sama berdasarkan jenis sapi; --------------  
 

q. Bahwa belum pernah dan tidak ada perjanjian harga jual, 
daerah pemasaran; ------------------------------------------------  

 

r. Bahwa tidak pernah ada larangan membeli dari importer; -  
 

s. Bahwa tidak ada hambatan dari feedloter saat saksi ambil 
sapi lokal; -----------------------------------------------------------  

 

t. Bahwa jual beli yang terjadi adalah jual putus; --------------  
 

u. Memilih feedloter karena adanya perbedaan harga; ---------  
 

v. Pada saat mogok tahun 2015 tetap normal kegiatan 
pemotongan antara 7 s/d 12 ekor; -----------------------------  

 

w. RPH tidak pernah ada instruksi memotong dalam jumlah 
tertentu dan RPH tidak pernah diundang oleh Asosiasi 
feedloter dan juga tidak pernah diundang oleh Menteri 

Pertanian; -----------------------------------------------------------  
 

x. RPH ikut Asosiasi RPH di Jonggol; -----------------------------  
 

y. Bahwa RPH tidak pernah ada perjanjian kerja sama 

dengan feedloter; --------------------------------------------------  
 

z. Bahwa SDP tidak mau masuk ke wet market karena wet 

market sudah ada pemainnya, dan lebih konsentrasi di 
customer tetap. ----------------------------------------------------  

 

Bahwa dalam persidangan ini ada pengakuan dari investigator 

dalam memberikan prolog sebelum mengajukan pertanyaan 
kepada saksi, pengakuan team investigator KPPU adalah 
bahwa Investigator membidik wet market karena ini yang 

mempengaruhi harga pasar.  ----------------------------------------  
 

Dari fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas, telah jelas dan 

terang bahwa :  ---------------------------------------------------------  
 

a. Sistim jual beli dengan feedlooter adalah sistem beli 
putus, yang berarti feedlooter hanya tau harga sampai ke 
RPH dan tidak mengetahui harga di wet market, 

sementara, Penentuan harga jual daging ke masyarakat 
atau konsumen bukan dari feedlooter namun dari 
pedagang daging; --------------------------------------------------  

 

b. Bahwa RPH tidak penah mengalami kelangkaan sapi, yang 
berarti stok dari feedlooter tetap ada, sehingga terbukti 
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bahwa para feedlooter selalu melakukan penjualan dan 

tidak pernah menahan stok; ------------------------------------  
 

c. Bahwa feedlooter memberikan harga yang lebih baik; ------  
 

2. Bahwa pada sidang pada tanggal 12 November 2015 pihak 

Investigator mengajukan saksi fakta yang bernama Arief 
Mukti Wibowo selaku kepala RPH Kota Bogor, dan bapak Arief 
Mukti Wibowo memberikan pernyataan dan penjelasan dalam 

kesaksiannya di sidang KPPU diantaranya adalah sebagai 
berikut : -----------------------------------------------------------------  

 

a. Bahwa RPH Pemerintah melayani masyarakat dalam 
memotong hewan;  ------------------------------------------------  

 

b. Berdiri tahun 2009 sampai dengan saat ini dan memotong 
hampir 100% sapi Import dari 24 Feedloter; ------------------  
 

c. Penjualan tidak bersifat monopoli tapi tergantung dengan 

harga pasar; --------------------------------------------------------  
 

d. Bahwa daging sapi yang telah dipotong di beli oleh 40 
pedagang namun 40 pedagang tersebut beli dari bos 

daging; --------------------------------------------------------------  
 

e. RPH hanya melayani pemotongan tidak ikut campur 
bisnis daging. Biaya untuk pemotongan 1 ekor sapi 

sebesar Rp. 35.000. dan untuk biaya menginap untuk 1 
ekor sapi sebesar Rp. 30.000; -----------------------------------  
 

f. Bahwa rantai kegiatan penjualan sapi adalah 11 bos sapi 

membeli sapi import hidup dari feedloter dan 11 bos sapi 
tersebut memotong di RPH dan RPH hanya memotong saja 

dan setelah dipotong dibeli oleh 40 bos daging sapi dari 11 
bos sapi (belantik) dan setelah itu 40 bos daging sapi 
tersebut di jual ke para pedagang pasar becek, dan tukang 

bakso dll. Harga yang tertinggi ada di pedagang pasar; ----  
 

g. Bahwa RPH Bogor pada tahun 2012 hanya memotong 20% 

sapi lokal, tahun 2013 hanya memotong 10% sapi lokal, 
tahun 2014 makin kecil memotong sapi lokal, dan tahun 
2015 100% hanya memotong sapi import; --------------------  
 

h. Bahwa untuk sapi lokal dipasok oleh 11 bos sapi yang 
sama; ----------------------------------------------------------------  
 

i. Sedikit memotong sapi lokal karena sangat sulit cari sapi 

lokal karena harga terlalu mahal; ------------------------------  
 

j. Sapi yang dipotong adalah sapi siap potong hasil dari 
pengemukan, untuk pemasaran bukan wewenang RPH 

karena pemasaran dilakukan oleh 11 bos sapi dan bos 
daging. 11 Bos sapi tersebut adalah : Jimy, H. Waluyo, H. 
Lili, Rusdi, Yansen, Tasruk, Andi, Yoyo, Agus, Waris, dan 

H. Ramlan.; ---------------------------------------------------------  
 

k. Di RPH bogor ada 5 besar feedloter yang memotong sapi 

dengan prosentasi sebagai berikut: ----------------------------  
 

 Rumpin  25%  
 LDLC  20% 
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 Catur  14% 

 Pasir Tengah 10% 
 Karyana  9% 

 

l. Bahwa saksi tidak pernah melihat, mengetahui, 

menyaksikan secara langsung mengenai kesepakatan 
harga antara feedloter dengan bos sapi dan antara bos 

sapi dengan bos daging; ------------------------------------------  
 

m. Feedloter tidak terkorelasi tentang daging di pasaran yang 

terkorelasi adalah bos sapi, bos daging dan pedagang 
pasar; ----------------------------------------------------------------  
 

Dari fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas, telah jelas 
dan terang bahwa:  ------------------------------------------------  

 

a. Rantai harga daging di RPH nya ditentukan oleh 11 

Bos sapi, yang kemudian menjual kepada 40 bos 
daging dibawahnya, baru kemudian dari 40 bos daging 
tersebut dijual ke pedagang pasar; ------------------------  

 

b. Feedloter tidak terkorelasi tentang daging di pasaran 
yang terkorelasi adalah bos sapi, bos daging dan 

pedagang pasar; ----------------------------------------------  
 

c. Tidak pernah ada kesepakatan dengan feedlooter 
maupun para bos sapi dan bos daging untuk 

mengatur harga; ----------------------------------------------  
 

3. Bahwa pada sidang pada tanggal 23 November 2015 pihak 
Investigator mengajukan saksi fakta yang bernama bapak Ir. 

Sawidyo Widodo selaku Kasubdit Keusahaan dan 
pengembagan usaha dalam bidang pertanian dan pertenakan 
pada Direktorat Jenderal Pertenakan dan Kesehatan Hewan 

(DEPTAN), dan bapak M.Yani,SH. Selaku Kasubdit kelautan, 
perikanan, pertanakan dan kehutanan pada Direktorat 
Jenderal Luar Negeri dan Import (Departeman Perdangangan) 

memberikan pernyataan dan penjelasan dalam kesaksiannya 
di sidang KPPU diantaranya adalah sebagai berikut : -----------  

 

a. Tugas dan wewenang dari sub Direktorat pengembangan 
usaha dalam bidang pertenakan dan pelaku usaha adalah 

memberikan pelayanan dan pemantauan di lapangan 
seperti melakukan pemantauan dalam hal pemeliharaan 
dan pemasaran. Dan Departemen Pertanian sangat 

mendukung untuk meniadakan persaingan usaha yang 
tidak sehat; ---------------------------------------------------------  

 

b. Pemantauan terhadap Feedloter 2 kali setahun tentang 

kesehatan dan kandang; -----------------------------------------  
 

c. Melakukan pengawasan sapi Import karena tidak boleh 

masuk ke daerah sentra daging yaitu di daerah Jawa 
Tengah, Jawa Timur; ---------------------------------------------  

 

d. Bahwa serapan sapi import untuk wilayah Jabodetabek 

adalah sebesar 70% dan 30% untuk wilayah Sumatra 
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karena diluar Jabodetabek dan sebagian Sumatra sudah 

terpenuhi oleh sapi lokal; ----------------------------------------  
 

e. Untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2009 s/d tahun 
2015 Impor relatif tinggi karena adanya kebijakan dari 

Pemerintah; --------------------------------------------------------  
 

f. Bahwa mengenai pemberian izin qouta sapi dan 

realisasinya dari tahun 2009 sampai dengan 2015 adalah 
berikut :  ------------------------------------------------------------  

 

 Tahun 2009 

 Izin yang dikeluarkan sebesar  1.118.672 ekor 

 Realisasi        765.408 ekor 

 
 Tahun 2010 

 Izin yang dikeluarkan sebesar     600.969 ekor 

 Realisasi        520.594 ekor 

 

 Tahun 2011 

 Izin yang dikeluarkan sebesar     656.150 ekor 
 Realisasi        400.995 ekor 

 

 Ada Permentan no.52 tahun 2011 yang mengatur tentang sapi 

bakalan. 

 

 Tahun 2012 
 Izin yang dikeluarkan sebesar     283.000 ekor 

 Realisasi        278.124 ekor 

 

 Tahun 2013 

 Izin yang dikeluarkan sebesar     266.330 ekor 
 Realisasi        261.998 ekor 

  

Pada tahun 2013 ada perubahan kebijakan Pemerintah tentang 

sapi yang berpatokan pada harga pasaran dan penetapan harga 

sapi sebesar 76.000, sehingga import terbuka. Dan izin 

dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan. 
 

 Tahun 2014 

 Izin yang dikeluarkan sebesar     900.209 ekor 

 Realisasi        768.410 ekor 

 
 Tahun 2015 

 Izin yang dikeluarkan sebesar     649.635 ekor 

 Realisasi        354.927 ekor  

 (untuk realisasi s/d oktober 2015) 

 

g. Bahwa priode 2010 s/d 2014 perencanaan swasembada 
sapi sehingga terjadi penurunan Import namun terjadi 
kontradiksi yaitu harga malah melambung tinggi. 

Pemerintah menyatakan sapi lokal cukup namun 
pengusaha menyatakan sapi tidak cukup khususnya 
untuk wilayah Jabodetabek; ------------------------------------  
 

h. Bahwa harga sapi di sentra sapi kisaran 40.000 dan di 
jakarta kisaran 30.000. Dan untuk kebutuhan daging sapi 
di 3 tahun terakhir perhari berkisar 800 s/d 1000 ekor di 

Jabodetabek; -------------------------------------------------------  
 

i. Bahwa pada semester II tahun 2013 ijin/kuota impor di 

tentukan oleh menteri perdagangan. Pada periode 2009 
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s/d semester II 2013 menentukan kuota sapi berdasarkan 

pasar; ----------------------------------------------------------------  
 

j. Pengaruh batasan Import memang mempengaruhi harga 
karena sapi lokal tidak bisa bersaing dengan sapi Import; -  
 

k. Bahwa dari hasil penelitian dari Menteri Pertanian, 
Asosiasi ditetapkan harga Rp. 78.000/kg , harga daging 

sapi pernah mencapai harga 78.000 karena pada saat itu 
Pemerintah membuka kran import sapi dan daging beku; -  
 

l. Bahwa pengurangan kuota menjadi 50.000 adalah 
sepengetahuan dari saksi mendapat informasi dari 
pimpinan adalah dari keputusan sidang kabinet; -----------  
 

m. Bahwa sapi import barus bisa dipasarkan setelah 90 hari 
pengemukan dan hal itu diatur dalam peraturan, bila 

dijual dibawah 90 hari atau lebih dari 90 hari 
mempengaruhi kwalitas mutu dari daging; -------------------  
 

n. Bahwa saksi tidak melakukan perhitungan langsung di 

feedloter namun hanya berdasarkan laporan dari feedloter, 
namun sejak 2013 laporan diberikan kepada departemen 
perdagangan dan deptan hanya menerima tembusa saja; -  

 

Dari fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas, telah jelas 
dan terang bahwa:  ------------------------------------------------  

 

a. Pembatasan dan pengurangan import diputuskan 

dalam sidang kabinet;  ---------------------------------------  
 

b. pembatasan Import memang mempengaruhi harga 
karena sapi lokal tidak bisa bersaing dengan sapi 

Import; ----------------------------------------------------------  
 

c. Bahwa priode 2010 s/d 2014 perencanaan 

swasembada sapi, sehingga terjadi penurunan Import 
namun terjadi kontradiksi yaitu harga malah 
melambung tinggi; --------------------------------------------  

 

Kesaksian bapak M.Yani,SH.  ----------------------------------------  
 

a. Bahwa POKSI dari kasubdit bapak Yani adalah untuk 

mengeluarkan izin import yang permohonanannya 
dilakukan secara online kepada Departemen Perdagangan. 
Feedloter mengajukan permohonan sesuai dengan 

kemampuan dan kapasitas kandang dari feedloter;  --------  
 

b. Harga refrensi 76.000 sudah tidak dipake lagi 

dikarenakan kurs dollar yang melonjak tinggi; ---------------  
 

c. Apabila tidak menyerap 80% dari izin import yang 
diberikan maka untuk periode selanjutnya tidak diberikan 

izin selama 3 bulan; ----------------------------------------------  
 

d. Bahwa Pada tahun 2015 feedloter mengajukan 200.000 
lalu angka tersebut dibawa ke sidang kabinet dan 

diputuskan di sidang kabinet sebesar 50.000. Yang 
menentukan kuota 50.000 ekor adalah sidang kabinet 

pada triwulan ketiga; ---------------------------------------------  
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e. Bahwa yang buat kekisruhan permasalahan ini adalah 

pihak tertentu dan DPR sudah mengetahui, saksi akan 
memberikan hasil investigas yang diberitakan oleh detik 

mengenai pihak yang membuat kisruh masalah sapi 
kepada Majelis; ----------------------------------------------------  

 

f. Bahwa kekisruhan mengenai masalah ini adalah 

bermuatan politis, sehingga kita yang di rugikan, majelis 
harus bisa melihat indikasi ini; ---------------------------------  

 

g. Pemerintah memberikan kuota untuk memenuhi 
kebutuhan sapi kepada bulog, tapi bulog kenyantaannya 

tidak sanggup juga menekan harga di pasar, dan bulog 
juga hanya sebagai broker karena beli melalui pihak 
ketiga dan dijual juga melalui pihak ketiga, jadi semua ini 

hanya masalah politik, dan saya tidak mengerti masalah 
politik; ---------------------------------------------------------------  

 

Dari fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas, telah jelas dan 

terang bahwa :  ---------------------------------------------------------  
 

Bahwa pihak yang diuntungkan dalam ke kisruhan ini adalah 
pihak pihak tertentu, karena setelah kran import ditutup, 

Pemerintah memberikan kuota untuk memenuhi kebutuhan 
sapi kepada bulog, tapi bulog kenyantaannya tidak sanggup 
juga menekan harga di pasar, dan bulog juga hanya sebagai 

broker karena beli melalui pihak ketiga dan dijual juga 
melalui pihak ketiga;  --------------------------------------------------  

 
4. Bahwa pada sidang pada tanggal 20 Januari 2016 pihak 

Investigator mengajukan saksi Ahli yang bernama Prahasto W. 

Pamungkas,S.H., LL.M., MCIArb., FCIL. , dan Prahasto W. 
Pamungkas,S.H., LL.M., MCIArb., FCIL. memberikan 
pernyataan dan penjelasan yang pada intinya dalam 

kesaksiannya di sidang KPPU diantaranya adalah sebagai 
berikut : -----------------------------------------------------------------  

 

a. Bahwa saksi sejak tahun lalu sering mendengar tentang 

hilangnya pasokan daging sapi di pasaran dari media, 
yang diduga karena adanya penahanan pasokan yang 

dilakukan oleh importir dan feedloter;  ------------------------  
 

b. Bahwa saksi tidak pernah membaca LDP; --------------------  
 

c. Bahwa dalam sistem hukum perdata dikenal bentuk-

bentuk perjanjian yaitu : tertulis, lisan, dan perjanjian 
diam-diam; ---------------------------------------------------------  
 

d. Bahwa dalam sistem hukum perdata pembuktian 

dilakukan dengan tulisan, saksi, persangkaan hakim, 
sumpah, pengakuan. Sedangkan dalam hukum 

persaingan usaha pembuktian tidak seratus persen sama 
dengan BW; --------------------------------------------------------  
 

e. Bahwa saksi tidak membaca izin import dari masing-

masing pengusaha; -----------------------------------------------  
 

f. Bahwa tugas dari KPPU untuk membuktikan ada atau 
tidak adanya market power, kalau ada kelompok pelaku 



 

 
-500 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

usaha yang hanya menguasai 0,1 % pangsa pasar secara 

logika dia tidak mempunyai market power; -------------------  
 

g. Bahwa suatu peristiwa bisa lahir dari satu perjanjian, bisa 
lahir dari perbuatan secara sepihak sehingga tugas KPPU 

untuk membuktikan ada atau tidaknya perjanjian. Untuk 
dampak adalah dua hal yang berbeda, dampak itu 

berbicara akibat dan hitung-hitungannya harus secara 
ekonomi. Hitung-hitungan ekonomi tidak bisa 
membuktikan adanya perjanjian, tapi bisa membuktikan 

dampak dari suatu peristiwa; -----------------------------------  
 

h. Bahwa seandainya pun terbukti adanya kartel seperti di 
pasal 11tapi tidak menimbulkan akibat negatif bagi 

persaingan usaha yang sehat, maka tidak dapat 
dinyatakan sebagai tindakan monopoli; -----------------------  

 

i. Bahwa RPH merupakan konsumen antara tetapi juga 
sekaligus sebagai pelaku usaha; --------------------------------  
 

j. Bahwa kartel lahir dari perjanjian, tinggal KPPU 

membuktikan ada tidaknya perjanjian. Kartel tidak 
memandang besar kecilnya pelaku usaha; --------------------  
 

k. Bahwa dalil patut diduga tidak dapat berdiri sendiri dan 

harus didukung oleh bukti yang lain; -------------------------  
 

l. Bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk 
menentukan pelanggaran dalam pasal 11 adalah : 1. 

Harus ada perjanjian, 2. Ada pelaku usaha yang membuat 
perjanjian, 3. Pelaku usaha tersebut membuat perjanjian 
dengan pesaingnya, 4. Tujuannya adalah untuk 

mempengaruhi harga, 5. Dengan cara mempengaruhi 
produksi dan atau pemasaran, 6. Mengakibatkan praktek 

monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dimana ke 
enam unsur tersebut harus dipenuhi dan dibuktikan; -----  
 

m. Bahwa dalam usaha, undang-undang tidak melarang 

orang untuk berafiliasi. ------------------------------------------    
 

Dari fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas, telah jelas 
dan terang bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi 

untuk menentukan pelanggaran dalam pasal 11 adalah :  -  
 

1. Harus ada perjanjian;  ---------------------------------------  
2. Ada pelaku usaha yang membuat perjanjian;  -----------  

3. Pelaku usaha tersebut membuat perjanjian dengan 
pesaingnya;  ---------------------------------------------------  

4. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi harga;  -------  
5. Dengan cara mempengaruhi produksi dan atau 

pemasaran;  ---------------------------------------------------  

6. Mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan 
usaha tidak sehat.  -------------------------------------------  

 

Dimana ke enam unsur tersebut harus dipenuhi dan 

dibuktikan, dan tugas KPPU adalah membuktikan hal 
tersebut;  ------------------------------------------------------------  

 

5. Bahwa pada sidang pada tanggal 02 Februari 2016 pihak 

Investigator mengajukan saksi Ahli yang bernama Arief 
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Bustaman.,S.E.,Msc. selaku Ahli Ekonomi, memberikan 

pernyataan dan penjelasan yang pada intinya dalam 
kesaksiannya di sidang KPPU diantaranya adalah sebagai 

berikut :  -----------------------------------------------------------------  
 

a. Bahwa karena adanya penurunan kuota, maka dapat 

terjadi perubahan harga, namun nilai besarannya harus 
dianalisa terlebih dahulu;  ----------------------------------------  
 

b. Bahwa kurs juga mempengaruhi perubahan harga, 
namun seberapa besar perubahan harga tergantung 

struktur dan biaya dari perusahaan itu sendiri; --------------  
 

c. Bahwa Kuota Impor didistribusikan oleh Pemerintah 
sesuai kemampuan perusahaan, sehingga akan 

menghasilkan biaya produksi yang berbeda; ------------------  
 

d. Bahwa salah satu cara menentukan adanya kartel adalah 
menggunakan Benfords Law, namun benfords law bukan 

satu – satunya cara, masih ada beberapa metode lain; ------  
 

e. Karena tidak ada aturan baku, maka apabila dilakukan 
perhitungan dengan Benfords Law, kemudian hasilnya 

berbeda dengan metode lain nya dalam mengenali kartel, 
maka semua diserahkan ke penyedik; --------------------------  

 

f. Bahwa saksi tidak mengetahui perhitungan menggunakan 

metode lainnya dalam perkara ini. ------------------------------  
 

Dari fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas, telah jelas 
dan terang bahwa:  -------------------------------------------------  

 

a. Bahwa Kuota Impor didistribusikan oleh Pemerintah 
sesuai kemampuan perusahaan, sehingga akan 
menghasilkan biaya produksi yang berbeda;  ------------  

 

b. Kurs juga mempengaruhi perubahan harga, namun 
seberapa besar perubahan harga tergantung struktur 
dan biaya dari perusahaan itu sendiri; -------------------  
 

c. KPPU dalam melakukan pembuktian adanya kartel 
hanya menggunakan 1 metode saja, yaitu metode 
Benfords Law, sementara masih banyak metode 

metode lain yang tidak dipergunakan,sehingga dapat 
disimpulkan bahwa LDP dari team Investigator 

didasari oleh pembuktian yang tidak akurat dan 
menyeluruh, serta tidak menggunakan metode 
Pendekatan rule of reason dalam permasalahan ini; ---  

 
 

VIII. BUKTI SAKSI PARA TERLAPOR ------------------------------------------  

1. Bahwa pada sidang pada tanggal 24 November 2015 salah 
satu Terlapor mengajukan saksi fakta yang bernama Adi 
Warsito pengusaha sapi yang menggunakan jasa RPH pulo 

gadung untuk memotong sapi dan bapak Adi Warsito 
memberikan pernyataan dan penjelasannya dalam 

kesaksiannya di sidang KPPU diantaranya adalah sebagai 
berikut :  -----------------------------------------------------------------  

 



 

 
-502 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

a. Bahwa saksi telah berbisnis sapi sejak tahun 1978 sampai 

dengan sekarang;  -------------------------------------------------  
 

b. Bahwa untuk saat ini saksi membeli sapi dari 5 feedloter 
yang mempunyai barang yang bagus dan harga yang baik 
yaitu : Rumpin, Karya Nagita Utama, Lembu Jantan 
Perkasa, Widodo Makmur Perkasa dan Mitra Argo 

Sempurna; ----------------------------------------------------------  
 

c. Dalam 1 hari motong 20 ekor dan paling banyak ambil 
dari rumpin; --------------------------------------------------------  
 

d. Menjual sapi lokal hanya pada saat lebaran haji; -----------  
 

e. Harga dari Feedloter beragam tidak sama; --------------------  
 

f. Sebelum 10 Juli 2015 harga berkisaran 36 s/d 38 ribu/kg 

untuk sapi hidup, dan harga jual di pasaran 90.000. 
Setelah tanggal 10 juli harga berangsur-angsur naik, hal 

tersebut dikarenakan kuota sapi import dikurangi oleh 
Pemerintah sehingga feedloter untuk mengisi kekurangan 
sapi akan mengambil sapi lokal yang harganya cukup 

mahal yaitu berkisar 40.000/ekor, sehingga harga jual 
sapi mulai berangsur naik karena ada kebijakan 

Pemerintah tersebut; ---------------------------------------------  
 

g. Pada saat mogok pada bulan agustus tidak ada arahan 
dari feedloter, mogok dikarenakan harga tinggi dan para 

pedagang tidak bisa beli, mogok ditujukan kepada 
Pemerintah dan feedloter, kepada Pemerintah agar kuota 

tidak dibatasi dan kepada feedloter agar harga jangan 
tinggi; ----------------------------------------------------------------  
 

h. Feedloter tidak pernah menghalangi untuk membeli sapi, 

tapi pedagang yang tidak sanggup beli karena harga 
tinggi; ----------------------------------------------------------------  
 

i. Sapi import lebih dari 90 hari belum dijual akan banyak 

lemak sehingga kwalitas menurun dan pedagang tidak 
mau beli, jadi tidak mungkin feedloter mau rugi, jadi tidak 

mungkin stok ditahan; -------------------------------------------  
 

j. Tidak ada kesepakatan harga antara feedloter dengan RPH 

dan pedagang; -----------------------------------------------------  
 

Dari fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas, telah jelas dan 

terang bahwa :  ---------------------------------------------------------  
 

a. Harga sapi berbeda – beda setiap foodlooter;  ----------------  
 

b. Pada saat ada pembatasan import, sapi mulai langka 
sementara permintaan tetap, sehingga di tutupi dari sapi 

lokal, namun sapi lokal harganya jauh lebih mahal;  -------  
 

c. Pada saat pemogokan bulan Agustus 2016, tidak ada 

arahan dari feedlooter, pemogokan terjadi lantaran harga 
yang tinggi, pemogokan pun ditujukan kepada Pemerintah 
dan feedloter, yaitu meminta agar Pemerintah membuka 

kembali kran import. ---------------------------------------------  
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IX. KEBERATAN LAINNYA.  ----------------------------------------------------  

1. Bahwa Terlapor XV berkeberatan dengan Tuduhan Team 
Investigator (Pelapor) yang seolah olah ada afiliasi yang 

memonopoli dan menguasai pasokan sapi impor, karena 
Terlapor XV dengan Terlapor XXI adalah subyek Hukum yang 
berbeda;  -----------------------------------------------------------------  
 

2. Bahwa Terlapor merupakan pelaku usaha yang memperoleh 
izin impor pemasukan sapi yang memiliki entitas subyek 
hukum yang berbeda; -------------------------------------------------  

 

3. Bahwa perbedaan entitas subyek hukum serta kesamaan 
produk yang dimiliki membawa konsekuensi bahwa masing-
masing pelaku usaha tersebut merupakan perusahaan yang 

saling bersaing di pasar; ----------------------------------------------  
 

4. Bahwa diantara Terlapor XV dengan Terlapor XXI memiliki 

manajemen yang berbeda dan terpisah serta tidak saling 
berkaitan karena memiliki aturan dan kebijakan yang 
berbeda, dimana mengenai hal tersebut telah dijelaskan 

dalam keterangan kesaksian dari Terlapor XV dalam 
persidangan tertanggal 24 Februari 2016: -------------------------  

 

5. Bahwa antara Terlapor XV dengan Terlapor XXI tidak memiliki 

perjanjian yang mengikat kedua belah pihak maupun dengan 
Terlapor lainnya; -------------------------------------------------------  

 

6. Pasal 13 ayat 2 Undang undang No 5 Tahun 1999 

menyatakan : -----------------------------------------------------------  
 

“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama 
menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha 
atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh 
lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”  ----  

 

7. Bahkan, apabila Terlapor XV dan Terlapor XXI digabungkan 
jumlah alokasi yang di berikan Pemerintah, hanya senilai 

9,20% berdasarkan Tabel yang dibuat oleh Pelapor; -------------  
 

8. Bahwa Pelapor juga mengaitkan keberadaan APFINDO dengan 
adanya pengaturan harga, dimana Fungsi APFINDO bagi para 

pelaku usaha anggotanya adalahsebagai jembatan 
komunikasi antara para pelaku usaha tersebut kepada 

Pemerintah dan Instansi terkait dan menggerakkan anggota 
ikut berperan aktif dalam mendukung pembangunan 
Peternakan di Indonesia, Pelapor pun telah gagal dalam 

melakukan pembuktian sebaliknya ; -------------------------------  
 

9. Bahwa terjadinya pemogokan di bulan Agustus tahun 2015 
adalah gerakan dari para pedagang sapi yang tergabung 

dalam APDS (Asosiasi Pedagang Daging Sapi) dan tidak ada 
kaitannya dengan Feedloter;   --------------------------------------  

 

10. Bahwa Pemogokan pada bulan Agustus di prakarsai oleh dua 
Asosiasi pedagang Daging, yaitu Asosiasi Pedagang Daging 
Indonesia (APDI) dan Asosiasi Pedagang Daging sejabodetabek 

(APDS), dimana dapat buktikan dengan adanya kesepakatan 
bersama yang selain melibatkan kedua asosiasi tersebut, juga 
melibatkan Lebih dari 34 Koordinator Pasar sejabodetabek 
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bahkan sampai ke Pandeglang dan rangkas, sehingga tidak 

ada kaitannya dengan para Feedloter;  ----------------------------- 
  

 

11. Didasarkan atas kesaksian dari bapak Arief Mukti Wibowo 

selaku kepala RPH Kota Bogor bahwa rantai kegiatan 
penjualan sapi adalah 11 bos sapi membeli sapi import hidup 

dari feedloter dan 11 bos sapi tersebut memotong di RPH dan 
RPH hanya memotong saja dan setelah dipotong dibeli oleh 40 

bos daging sapi dari 11 bos sapi (belantik) dan setelah itu 40 
bos daging sapi tersebut di jual ke para pedagang pasar 
becek, dan tukang bakso dll. Harga yang tertinggi ada di 

pedagang pasar;  ------------------------------------------------------  
Dan atas kesaksian dari bapak Adi Warsito pengusaha sapi 
yang menggunakan jasa RPH pulo gadung menyatakan 

“bahwa untuk saat ini saksi membeli sapi dari 5 feedloter 
yang mempunyai barang yang bagus dan harga yang baik” 

dari hal ini telah jelas dan terbukti bahwa para belantik dapat 
membeli dari feedloter mana saja tidak dibatasi, dan dapat 

dipotong di RPH mana saja yang terpenting telah di audit dan 
memenuhi standar Animal welfare dari Australia. Maka telah 
jelas bahwa setidak-tidaknya di dalamLDP, Tim Investigator 

KPPU telah melakukan kesalahan dalam memberikan 
kesimpulan, sehingga sudah sepatutnya LDP Tim Investigato 
KPPU di tolak karena tidak didasarkan atas fakta dan bukti 

secara menyeluruh, namun tendensius hanya didasarkan atas 
asumsi belaka;  ---------------------------------------------------------  

 

12. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli dari Pelapor, yang 

menyatakan bahwa adalah Tugas KPPU untuk membuktikan 
seluruh unsur – unsur pelanggaran, dan setelah berjalannya 

sidang, ternyata Pelapor Tidak Dapat MEMBUKTIKAN apa 
yang di persangkakan; ------------------------------------------------  

 

Bahwa Terlapor XV sangat mengharapkan baik Lembaga Peradilan 
agar dapat mewujudkan hubungan ke seimbangan dan 
independen dalam memecahkan persoalan hukum yang ada di 

masyarakat, dan sejauh mungkin memahami permasalahan 
hukum dengan memperhatikan, mencermati dan menganalisa 

secara seksama yang didasari nilai–nilai ketulusan dan kejujuran 
sehingga dapat memberikan keputusan yang baik guna 
mewujudkan keadilan bagi pihak yang berhak atas keadilan 

tersebut;  ---------------------------------------------------------------------  
 

Imam Ali seorang khalifah Islam, (sebagaimana dikutip Sukarno 
Aburaera) mengatakan “Prinsip keadilan merupakan prinsip yang 
signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan 
mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin 
kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa 
mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman dan diskriminasi tidak 
akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan.”  ---------------  

 
FIAT JUSTITIA ET PEREAT MUNDUS 

MAKA: Berdasarkan alasan–alasan keberatan dan sanggahan yang telah 
Terlapor XV uraikan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini 
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Terlapor XV mohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi yang 

mengadili dan memeriksa perkara a quo, berkenan untuk 
memberikan putusan sebagai berikut :  --------------------------------  

 

1. Menyatakan bahwa Terlapor XV tidak terbukti melanggar 
Pasal 11 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat;  ------------------------------------------------------------------  
 

2. Menyatakan bahwa Terlapor XV tidak terbukti melanggar 
Pasal 19 huruf c Undang – undang No. 5 Tahun 1999 

Tentang Larangan  Praktek   Monopoli  dan  Persaingan  
Usaha  Tidak Sehat; --------------------------------------------------  

 

34. Menimbang bahwa Terlapor XVI (PT Rumpinary Agro Industry) 

menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya 

memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T16.7):  -------------------------  

I. FAKTA – FAKTA  HUKUM :  -------------------------------------------------------  
 

Bahwa yang Terlapor XVI maksudkan dengan fakta – fakta hukum 
atau fakta – fakta yuridis pada bagian ini adalah fakta-fakta 

hukum yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan 
ahli, keterangan Terlapor, alat-alat bukti berupa surat, maupun  
bukti petunjuk yang ditunjukkan oleh Investigator sebagaimana 

terungkap dalam pemeriksaan perkara a quo. --------------------------  
 

Analisis fakta inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk 
menentukan perbuatan Terlapor XVI, apakah perbuatan Terlapor 

XVI memenuhi unsur-unsur Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perdagangan 
Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan bekasi 
(Jabodetabek) sebagaimana yang telah didalilkan Tim Investigator 

dalam Laporan Dugaaan Pelanggaran, ataukah perbuatan Terlapor 
XVI sebagaimana didalilkan oleh Tim Investigator dalam Laporan 
Dugaaan Pelanggaran unsur-unsurnya tidak terpenuhi, sehingga 

dugaan pelanggaran Tim Investigator harus dinyatakan tidak 
terbukti.  ----------------------------------------------------------------------  
 

Menurut Terlapor XVI, ada dua cara untuk menyimpulkan fakta-

fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :  -----------------  
 

Pertama, Fakta-fakta hukum yang secara langsung dapat 
disimpulkan dari seluruh fakta-fakta persidangan itu tidak perlu 

lagi dianalisis dan diolah karena sudah saling berkesesuaian, 
saling mendukung, tidak saling kontradiktif, dan tidak 

mengandung kelemahan-kelemahan, melainkan benar-benar 
mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga merupakan 
suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi ;  --------------------  
 

Kedua, Fakta-fakta yang  tidak dapat disimpulkan secara 

langsung, karena terdapat keterangan-keterangan para saksi yang 
saling bertentangan atau karena ada petunjuk-petunjuk yang 

menimbulkan keraguan, atau yang bertentangan dengan bukti-
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bukti tertulis atau bukti otentik lainnya sehingga memerlukan 

suatu proses analisis dan pengolahan secara cermat untuk dapat 
dijadikan sebagai fakta hukum, dengan demikian tidak semua 

fakta persidangan dapat dikatakan sebagai fakta hukum ;  ---------  
  

Mengingat fakta dalam persidangan telah dicatat dalam berita 
acara sidang oleh panitera yang tentunya dengan lengkap,  maka 

kami beranggapan bahwa fakta-fakta dalam persidangan tidak 
perlu kami ketengahkan seluruhnya dalam kesimpulan ini secara 
terperinci dan tersendiri. Hal ini dengan maksud untuk 

menghindari pengulangan yang tidak efektif, oleh karena berita 
acara persidangan yang telah dibuat oleh panitera dalam perkara 
ini sepanjang mengenai fakta-fakta dalam persidangan merupakan 

bagian dari kesimpulan ini dan merupakan satu kesatuan tak 
terpisahkan. Hanya saja sebagai bahan pertimbangan akan 

dikemukakan dan digaris bawahi hal-hal yang sangat esensiil 
sehingga proses analisis dan pengolahan secara cermat oleh 
Terlapor XVI dapat dijadikan sebagai fakta hukum terkait dengan 

dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Terlapor XVI 
sebagaimana didalilkan oleh Tim Investigator ;  ------------------------  
 

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi,  keterangan ahli, 

keterangan Terlapor dan barang bukti berupa surat sebagaimana 
terungkap di persidangan maka diperoleh fakta – fakta sebagai 
berikut :  ----------------------------------------------------------------------  

 

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI  ------------------------------------------  

1. Saksi ADI WARSITO  ------------------------------------------------  

- Bahwa Saksi diajukan oleh Terlapor XVI dan dihadirkan 
dalam pemeriksaan di Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha  pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 
adalah pedagang sapi di RPH Pulogadung dengan wilayah 
pemasaran Jakarta Timur dan sekitarnya sampai 

perbatasan Bekasi.  ----------------------------------------------  

- Bahwa  Saksi mulai berbisnis sapi sejak tahun 1978 dan 
pada tahun 1994 mulai mengambil sapi impor dari PT 

Lembu Jantan Perkasa dan PT Kariyana Gita Utama. -----   

- Bahwa dalam 1 tahun terakhir, Saksi mengambil sapi 
yang dominan dari PT. Rumpinary Agro Industry, PT. 

Kariyana Gita Utama, PT. Lembu Jantan Perkasa, PT. 
Widodo Makmur, dan PT. Mitra Agro Sampurna, 

sedangkan untuk feedloter lain hanya kadangkala saja.  -  

- Bahwa Saksi dalam 15 tahun  terakhir memiliki omset 
per hari sekitar 20 ekor.  ----------------------------------------  

- Bahwa selain mengambil sapi impor dari feedloter, Saksi 
juga mengambil sapi lokal dari wilayah Magetan dan 

Madiun untuk digemukkan sendiri yang diperuntukkan 
khusus untuk Idul Adha. ---------------------------------------   

- Bahwa saksi mengambil sendiri sapi lokal karena 

meneruskan usaha bapaknya yang berusaha 
mengirimkan sapinya, sehingga Saksi tetap belanja 
sendiri sapi lokal dan tidak mengambil sapi lokal dari 

feedloter. Selama Saksi mengambil sapi lokal di wilayah 
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Magetan dan Madiun tidak pernah ada hambatan dari 

feedloter.  ----------------------------------------------------------  
- Bahwa harga sapi hidup yang diperoleh Saksi dari 

beberapa feedloter adalah berbeda-beda. ---------------------  

- Bahwa Saksi melakukan mogok untuk berdagang pada 
tanggal 9-12 Agustus 2015 karena harga sapi hidup per 

kg mulai Rp.36.000 yang terendah dan yang tertinggi 
mencapai Rp. 43.000-Rp44.000 tergantung kualitasnya. 

Dengan harga daging sapi di pasaran mencapai Rp. 
120.000 maka para pedagang sepakat sepakat untuk 
tidak berdagang dan libur.  -------------------------------------  

- Bahwa mulai tanggal 13 Agustus 2015, harga sapi yang 
dibeli oleh Saksi dari beberapa feedloter sudah turun, 
harganya berkisar + Rp. 40.000,-.  ----------------------------  

- Bahwa hasil produksi sapi hasil penggemukan antara 
para feedloter tidak sama, meskipun bibitnya sama-sama 

berasal darI Australia, nemun proses penggemukan di 
tiap feedloter yang tidak sama menyebabkan harganya 

tidak sama tergantung hasil produksinya.  ------------------  

- Bahwa selama bertransaksi dengan feedloter terjadi 
proses tawar menawar harga  tergantung hasil 

produksinya. ------------------------------------------------------  

- Bahwa harga daging sapi di pasaran tinggi karena adanya 
mata rantai dari feedloter-RPH-pasar. Sepanjang sejarah, 

harga pasti mengalami kenaikan pada saat menjelang 
lebaran.  -----------------------------------------------------------  

- Bahwa setelah dipotong, antara daging sapi impor dan 
daging sapi lokal tidak bisa dibedakan oleh konsumen.  --  

- Bahwa karena omset Saksi hanya 20 ekor per hari, dan 

diambil dari beberapa feedloter maka permintaannya 
tidak pernah dibatasi, karena kebutuhan Saksi tersebut 
diambil dari 5 feedloter, sehingga Saksi tidak mengalami 

kesulitan pasokan. -----------------------------------------------  

- Bahwa selama triwulan ketiga tahun 2015, pembelian 

Saksi ke feedlotertetap 20 ekor seperti biasanya dan pada 
bulan Juli-Agustus 2015 mendapatkan pasokan dari 

feedloter seperti biasanya. --------------------------------------  

- Bahwa rantai pasokan daging sapi sampai diterima 
customer adalah pertama saat ke feedloter untuk 

membeli dan ditimbang, apabila kebutuhan Saksi 20 ekor 
maka yang ditimbang sekitar 50-75 ekor dan bila 50 ekor 

cocok maka oleh Saksi akan bawa 25 ekor yang akan 
dipotong sekitar 17-18 ekor, kemudian sapi tersebut akan 
dibawa ke RPH Pulogadung untuk dipotong. Pedagang 

daging di pasar nantinya akan datang dan kebutuhannya  
biasanya berdasarkan keseharian mereka di pasar, bila 
habisnya 1 ekor maka mereka akan minta 1 ekor 

selanjutnya oleh Saksi dipotong, dibersihkan dan 
diserahkan kepada para pedagang daging.  ------------------  

 

2. Saksi AHMAD IBNU ATTOILAH ------------------------------------  

- Bahwa Saksi diajukan oleh Terlapor XVI dan dihadirkan 

dalam pemeriksaan di Komisi Pengawas Persaingan 
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Usaha  pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 

adalah pedagang sapi di RPH Galuga milik Pemda Bogor 
Barat. ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa Saksi mulai bisnis sapi sejak tanggal 4 Juni 2014 
dan memperoleh pasokan dari PT. Rumpinary Agro 
industry sebesar 90%, dan sisanya adalah sapi lokal yang 

diperoleh Saksi dari Tanjung Bintan, Lampung Selatan.  -  

- Bahwa Saksi hanya mengambil sapi impor dari PT. 
Rumpinary Agro Industry karena dekatnya jarak lokasi 

feedlot dengan pesantren milik Saksi. ------------------------  

- Bahwa selama Saksi berbisnis jual beli dengan PT. 
Rumpinary Agro Industry selalu diberikan jumlah yang 

diminta. ------------------------------------------------------------  

- Bahwa dalam berbisnis jual beli sapi, Saksi 
menyampaikan harga lebih dulu ke pedagang daging, 

kemudian Saksi mengambil untung dari selisih harga 
yang diberikan feedloter. ----------------------------------------  

- Bahwa pembelian sapi lokal di Lampung Selatan oleh 
Saksi dilakukan tiap 3 bulan sekali, biasanya Saksi 
mengambil antara 20-40 ekor, apabila cocok kemudian 

dibeli dan digemukkan di kandang pesantren yang 
dimiliki oleh Saksi yang berkapasitas sekitar 100-an ekor.  

- Bahwa Saksi tidak mengambil sapi lokal dari PT 
Rumpinary Agro Industry selaku pemasok utama sapi 
impor kepada Saksi ataupun dari feedloter lain karena 

memerlukan sapi lokal yang belum dewasa untuk 
edukasi anak-anak santri di pesantren dengan 

mengajarkan proses beternak sapi hingga penjualan sapi. 

- Bahwa permintaan untuk memotong tergantung dari 
permintaan pasar, rata-rata 4 sampai 10 ekor sapi per 

hari.  ----------------------------------------------------------------  

- Bahwa Saksi memiliki wilayah pemasaran sapi di Pasar 
Leuwiliang Kabupaten Bogor hingga wilayah Serpong. ----  

- Bahwa pada saat terjadi pemogokan tanggal 9-12 Agustus 
2015 tidak terjadi pemogokan di Pasar Leuwiliang dan 
Saksi tidak melakukan mogok karena masih melakukan 

pemotongan pada tanggal 8 Agustus 2015 (malam hari) 
yang dagingnya akan dijual keesokan harinya. 

Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2015 melakuka 
pembelian di PT Rumpinary sebanyak 5 ekor untuk 
dilakukan pemotongan, dan pada tanggal 13 Agustus 

2015 sudah melakukan pemotongan sapi lagi seperti 
biasa.  --------------------------------------------------------------  

- Bahwa saksi tidak melakukan pemogokan setelah 

memperoleh himbauan mogok dari asosiasi (APPHI) 
melalu Whatsapp, meskipun Saksi adalah anggota 

asosiasi.  -----------------------------------------------------------  

- Bahwa harga sapi tertinggi untuk bulan Juli-Agustus 
2015 adalah Rp.43.000,- tetapi harganya masih naik 

turun. --------------------------------------------------------------  

- Bahwa menurut Saksi selisih harga antara sapi lokal dan 
sapi impor terpaut Rp. 2000,-  ---------------------------------  

- Bahwa pembelian sapi impor di PT. Rumpinary dilakukan 
dengan pembayaran cash.  -------------------------------------  
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3. Saksi Drh. ARIEF MUKTI WIBOWO, MM -------------------------  

- Bahwa Saksi diajukan oleh Investigator pada hari Kamis 

tanggal 12 November 2015 dan dihadirkan dalam 
pemeriksaan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha  pada 

hari Kamis tanggal 12 November 2015 adalah Kepala RPH 
Terpadu Bubulak, Kota Bogor. ---------------------------------  

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala RPH Terpadu 

Bubulak, Kota Bogor dibawah Dinas Peternakan Kota 
Bogor  dengan Tupoksi melayani masyarakat yang ingin 
memotong hewan baik warga Bogor maupun diluar warga 

Bogor yang secara teknis RPH Terpadu Bubulak berfungsi 
menyaring penyakit yang memungkinkan bisa menluar 

ke manusia, sehingga dilakukan pemeriksaan sebelum 
dan sesudah dipotong. ------------------------------------------  

- Bahwa RPH Terpadu Bubulak beroperasi mulai tahun 

2009 dan saat ini melakukan pemotongan hampir 100% 
adalah sapi impor.  -----------------------------------------------  

- Bahwa saat ini ada 24 feedloter yang memasok sapi impor 

di RPH terpadu Bubulak antara lain PT. Rumpinary Agro 
Industry, PT. Great Giant Livestsock (GGLC), PT. Catur 

Mitra Taruma, PT. Pasir Tengah, PT. Karyana Gita Utama, 
PT. Widodo Makmur Perkasa, PT. Agrisatwa Kencana, PT. 
Mitra Agro Sampurna, PT. Tanjung Unggul Mandiri, PT. 

Setia Anugerah, PT. Lembu Jantan Perkasa, PT. Hade 
Dinamis Sejahtera, PT. Sadajiwa Niaga Indonesia, PT. 
Legok Makmur Lestari, PT. Andini Persada Sejahtera, PT. 

Sukses Ganda Lestari, PT. Legiri Makmur, PT. Lembu 
Setia Abadi Jaya, PT. Karya Anugerah Rumpin, PT. 

Deofarm, PT. Citra Agro Buana Semesta, PT. Depok Limo, 
PT. Nusantara tropical Farm. -----------------------------------  

- Bahwa RPH Terpadu Bubulak hanya melayani proses 

pemotongan sapi, sedangkan untuk bisnis jual beli sapi 
atau daging sapi akan lari kemana, RPH tidak turut 
campur. Biasanya sapi impor dari feedloter datang dalam 

1-2 truk dan ditampung lebih dulu di penampungan RPH 
selama 24 jam baru keesokan harinya dipotong. -----------  

- Bahwa penggunaan fasilitas di RPH Bubulak dikenakan 
retribusi per ekor sapi sebesar Rp. 3500,- untuk 
pemotongan, sedangkan apabila menggunakan fasilitas 

kandang penginapan dikenakan retribusi sebesar Rp. 
3000,- per ekor/5 hari. ------------------------------------------  

- Bahwa pengelola RPH Terpadu tidak bersentuhan dengan 
feedloter, namun ada 11 orang bos sapi yang 
bersentuhan langsung dengan feedloter, sehingga 

transaksi langsung terjadi antara bos sapi dengan 
feedloter.  ----------------------------------------------------------  

- Bahwa di RPH Terpadu Bubulak ada 40 pedagang daging 
yang membeli dari bos sapi  yang produk dagingnya 
tersebar di pasar tradisional di wilayah Bogor dan luar 

Bogor. --------------------------------------------------------------  

- Bahwa saat terjadi pemogokan tanggal 9-12 Agustus 
2015 selama 4 hari, di RPH Terpadu Bubulak hanya 



 

 
-510 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

berhenti memotong selama 3 hari, stok sapi yang ada di 

RPH Terpadu Bubulak ada sekitar 60-an ekor sapi.  -------  

- Bahwa menurut Saksi yang memperoleh informasi 

langsung dari bos sapi dan bos daging, sebenarnya 
mereka tidak mau melakukan pemogokan namun karena 
rasa solidaritas antara sesama pedagang.  -------------------  

 

4. Saksi Ir. WIGNYO SARDOKO ---------------------------------------  

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam pemeriksaan di Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha pada hari Senin tanggal 23 
November 2015  adalah Kasubdit Usaha dan 
Kelembagaan Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian; ------------------  

- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Saksi adalah 
melakukan fasilitasi terhadap pengembangan usaha dan 

melakukan pemantauan terhadap usaha-usaha secara 
periodik minimal 2 (dua) kali setahun; -----------------------  

- Bahwa dari keseluruhan impor nasional diserap sebesar 
70 % (tujuh puluh persen) di wilayah Jabodetabek, 
sisanya 30 % (tiga puluh persen) di wilayah Sumatra; -----  

- Bahwa kuota impor paling tinggi terjadi pada tahun 2009, 
yaitu sebesar 1.118.672 ekor sapi bakalan dengan 
realisasi sebesar 765.485 ekor sapi bakalan. Selanjutnya, 

kuota impor pada tahun 2010 sebesar 600.959 ekor 
dengan realisasi 520.594 ekor dan kuota impor pada 

tahun 2011 sebesar 656.150 ekor dengan realisasi 
400.995 ekor; -----------------------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2011 dikeluarkan kebijakan oleh 

Menteri dengan menerbitkan  Peraturan Menteri No. 52 
Tahun 2011 tentang Rekomendasi Persetujuan 
Pemasukan dan Pengeluaran Ternak ke Dalam dan ke 

Luar Wilayah Negara Republik Indonesia; -------------------  

- Bahwa kuota impor pada tahun 2012 sebesar 283.000 
ekor dengan realisasi 278.124 ekor dan kuota impor pada 

tahun 2013 sebesar 266.998 ekor dengan realisasi 
sampai dengan bulan Juli 261.330 ekor ; --------------------  

- Bahwa pada tahun 2013 dikeluarkan penetapan referensi 
harga sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu 
rupiah) dimana keran kuota impor dibuka apabila harga 

daging berada di atas referensi harga tersebut, sedangkan 
harga daging sapi di pasaran di bawah harga referensi 
makan importasi dihentikan. -----------------------------------  

- Bahwa kuota impor pada tahun 2014 sebesar 902.109 
ekor dengan realisasi 768.410 ekor  dam kuota impor 

pada tahun 2015 sebesar 649.635 ekor dengan realisasi 
sampai saat ini 354.927 ekor ; ---------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan 2014 

diberlakukan kuota impor karena Pemerintah 
mencanangkan swasembada daging, namun pada saat ini 
swasembada tersebut tidak diberlakukan lagi dan 

dirubah menjadi Peningkatan Produksi ; ---------------------  

- Bahwa saksi melihat pasokan di Jabodetabek masih 
kurang, karena kebutuhan daging di Jakarta, Bekasi, 
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Depok, dan Tangerang sebesar 800 s/d 1000 ekor per 

hari dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ; -----------  

- Bahwa sejak bulan Agustus 2014 mengenai Penetapan 

Jumlah Impor berada di Kementerian Perdagangan dan 
tidak lagi berada di Kementerian Pertanian ; ----------------  

- Bahwa Pada tahun 2009 s/d 2010 penetapan 

persetujuan kuota impor didasarkan pada berapa yang 
diajukan maka itu yang disetujui, sedangkan pada tahun 
2011 s/d 2012 didasarkan pada pemantauan oleh tim, 

namun pada tahun 2012 s/d 2013 dilakukan oleh 
Pemerintah bersama-sama para pelaku usaha untuk 
menetapkan jumlah impor, sedangkan kuota impor 

secara nasional di bawah koordinasi Kementerian 
Perekonomian; ----------------------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2009 s/d 2010 harga daging sapi bisa 
murah dikarenakan daging yang beredar adalah semua 
daging impor dan pada tahun tersebut juga 

diperbolehkan impor daging beku; ----------------------------  

- Bahwa berdasarkan hasil kajian Kemeterian Pertanian, 
Litbang, dan Asosiasi PPSK (Perhimpunan Peternak Sapi 

dan Kerbau), harga yang pantas adalah Rp. 85.000,- 
(delapan puluh lima ribu rupiah) ; ----------------------------  

- Bahwa Pada tahun 2011 s/d 2012 tidak ada pemasokan 
sapi siap potong, yang diimpor adalah sapi bakalan ; -----  

- Bahwa harga daging sapi di Malaysia dan Singapura tidak 

bisa dibandingkan dengan harga daging sapi di Indonesia 
karena berbeda sumber pengambilannya, dimana 
Indonesia hanya dapat mengambil dari Australia atau 

New Zealand karena ada regulasi bebas penyakit mulut 
dan kuku, sedangkan Malaysia dan Singapore dapat 
mengambil sapi yang berasal dari India ; --------------------  

 

5. Saksi MOHAMMAD YANI, S.H. -------------------------------------  

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam pemeriksaan di Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha pada hari Senin tanggal 23 
November 2015adalah Kasubdit Barang Pertanian, 

Perhutanan, Kelautan dan Perikanan Direktorat 
Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. ------  

- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Saksi adalah 

membuat kebijakan tata niaga importasi dan 
menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI); ----------------  

- Bahwa sebelum terbitnya Permendag No. 46 Tahun 2013, 

besaran kuota impor dibahas di tingkat Menko 
Perekonomian; ----------------------------------------------------  

- Bahwa harga referensi sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh 
enam ribu rupiah) dipakai pada saat kurs dollar stabil, 
namun dengan kenaikan dollar maka harga referensi 

tersebut tidak dipakai lagi ; -------------------------------------  

- Bahwa Pemberian Surat Persetujuan Impor dilakukan 
setiap awal Triwulan; --------------------------------------------  

- Bahwa kuota impor untuk sapi bakalan pada tahun 2013 
sebesar 356.947 ekor dengan realisasi 335.234 ekor ; -----  
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- Bahwa kuota impor untuk sapi bakalan pada tahun 2014 

sebesar 686.390 ekor dengan realisasi 575.715 ekor ; -----  

- Bahwa kuota impor untuk sapi bakalan pada tahun 2015 
sebesar 600.596 ekor dengan realisasi sampai November 

434.645 ekor, dengan rinciannya triwulan pertama tahun 
2015 kuota impor sebesar 100.000 ekor dengan realisasi 

99.616 ekor, triwulan kedua tahun 2015 kuota impor 
sebesar 250.012 ekor dengan realisasi 227.374 ekor, 
triwulan ketiga tahun 2015 kuota impor sebesar 50.584 

ekor dengan realisasi 32.838 ekor, triwulan keempat 
tahun 2015 sebesar 200.000 ekor dengan realisasi 
sampai saat ini 74.817 ekor. -----------------------------------  

- Bahwa kuota impor Triwulan ketiga tahun 2015 sebesar 
50.000 ekor ditentukan dalam Sidang Kabinet ; ------------  

- Bahwa pada triwulan ketiga tahun 2015 para importir 
mengajukan rencana impor sebesar 200.000, namun 
keputusan dalamSidang Kabinet ditentukan hanya 

50.584 ekor, sehingga pembagian kuota impor tersebut 
harus dibagi secara proporsional kepada para importir 
sebagaimana petunjuk lisan dari Dirjen; ---------------------  

- Bahwa laporan dari realisasi impor dilaporkan ke 
Kementrian Perdagangan setiap bulan; -----------------------  

- Bahwa ketentuan yang diatur dalam Permendag No. 46 

Tahun 2013 apabila realisasi impor tidak sampai 80 % 
(delapan puluh persen) dari akumulasi 1 (satu) tahun, 

maka izin impornya akan dibekukan selama 3 (tiga) 
bulan; --------------------------------------------------------------  

- Bahwa sebanyak 20 % (dua puluh persen) importir di 

banned/bekukan izinnya pada tahun awal Triwulan I 
tahun 2015 karena tidak memenuhi realisasi 80 % 
(delapan puluh persen) tahun 2014 ; -------------------------  

 
 

B. KETERANGAN AHLI -----------------------------------------------------  

1. Ahli PRAHASTO W.PAMUNGKAS, S.H., LL.M., MCIArb., FCIL  

- Bahwa Ahli dihadirkan oleh Investigatordalam 
pemeriksaan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada 

hari Rabu, 20 Januari 2016  adalah seorang praktisi 
hukum dan akademisi yang menyatakan memiliki  bidang 
keahlian khusus pada hukum persaingan usaha dan 

hukum perdata. --------------------------------------------------  

- Bahwa menurut Ahli, penahanan pasokan dalam konteks 
hukum persaingan usaha dipandang sebagai dalam 

suatu rantai produksi hingga penjualan akhir tentunya 
ada tahapan yang disebut dengan pemasokan dari 

produsen/importir sampai nantinya end user/konsumen. 
Terjadi kekurangan pasokan daging sapi di pasaran ada 
dugaan bahwa para pengusaha daging sapi tidak 

memenuhi apa yang ditentukan sesuai dengan ijin 
importasinya.  -----------------------------------------------------  

- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan literatur khususnya 

buku UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat menyatakan mengatur produksi dan/atau 
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pemasaran yaitu ada tindakan yang terkoordinasi 

diantara para pelaku usaha yang membuat perjanjian 
yang bertujuan untuk mengatur atau menetapkan harga. 

Jadi dalam suatu rantai produksi hingga penjualan ada 
suatu tindakan terkoordinasi yang dilakukan 
berdasarkan suatu perjanjian maksud dan tujuan untuk 

menetapkan dan/atau mengatur harga. ---------------------  

- Bahwa menurut Ahli, rumusan UU Persaingan Usaha 
adalah membuat perjanjian 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. ---------------------   

- Bahwa menurut Ahli, dalam UU Persaingan usaha 

berbicara perumusan Pasal 1 angka 7 dikatakan bahwa 
perjanjian tersebut dibuat baik dengan nama apapun, 
baik tertulis maupun tidak tertulis. Pengertian baik 

tertulis maupun tidak tertulis. Pengertian baik tertulis 
maupun tidak tertulis juga diatur dalam KUHP, sistem 

hukum perdata berdasarkan KUHP mengenal bentuk-
bentuk perjanjian yaitu yang tertulis, lisan dan dikenal 
juga perjanjian diam-diam.  ------------------------------------  

- Bahwa menurut Ahli, ijin importasi ditentukan kuota oleh 
Pemerintah setalah melihat kebutuhan di pasaran, 
artinya yang diberikan ijin harus memenuhi kebutuhan 

di pasaran. Apabila ada ijin kuota yang ditentukan 
Pemerintah maka ada suatu kewajiban untuk 

merealisasikannya, ketika tidak dilakukan maka telah 
terjadi penahanan pasokan. ------------------------------------  

- Bahwa menurut Ahli, bilamana ada beberapa pelaku 

usaha yang bidang usahanya sama, berkomunikasi pada 
pelaku usaha lainnya akan ada perubahan dan itu 
dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang bidang 

usahanya sama, dalam waktu yang bersamaan, sehingga 
patut diduga ada komunikasi diantara mereka, 

bagaimana mereka bisa saling tahu bahwa akan terjadi 
perubahan yang kemudian disampaikan kepada pelaku 
usaha lainnya, patut diuga ada suatu komunikasi 

sebelumnya.  ------------------------------------------------------  

- Bahwa menurut Ahli, teori kesepakatan diam-diam dalam 
konteks hukum persaingan usaha dapat disimpulkan 

dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang 
mengikatkan diri. Mengikatkan dirinya tidak diketahui 

karena dia diam-diam, tetapi dia telah melakukan 
tindakan-tindakan yang sebetulnya diinginkan dalam 
kesepakatan tersebut. Tidak ada pembuktian menerima 

/melakukan acceptance secara tertulis, bukti dia lakukan 
acceptance secara lisan tetapi diam-diam melakukan apa 
yang sebenarnya diinginkan dalam kesepakatan tersebut 

dan itu berbagai macam bentuknya termasuk adanya 
koordinasi, pengaturan penjualan dan pemasaran. Kalau 

dilakukan secara bersama-sama apa bisa dibuktikan lain 
itu tidak ada suatu kesepakatan diam-diam. ----------------  



 

 
-514 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

- Bahwa menurut Ahli, melihat dari segi perumusannya 

Pasal 19 dilihat dari judulnya ditujukan kepada pelaku 
usaha atau kelompok pelaku usaha yang mempunyai 

kemampuan untuk menguasai pasar.  -----------------------  

- Bahwa menurut Ahli, tujuan dari pengaturan produksi 
adalah dilihat dari tujuannya, kalau kartelnya 

berdasarkan suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut 
bertujuan untuk mengatur atau menetapkan harga.  -----  

- Bahwa menurut Ahli, kalau orang memberikan suatu 

offer tidak bisa diberikan secara diam-diam, offer itu 
harus diberikan secara tegas bisa tertulis bisa secara 
lisan yang tentunya harus dibuktikan oleh KPPU 

mengenai adanya offer tersebut. Kemudian kalau offer itu 
bentuknya apapun, kalau ada suatu tindakan bersama-

sama, sedangkan disni telah patut diduga ada suatu offer 
apakah tertulis ataukah lisan yang harus dicari KPPU 
sendiri kemudian ada tindakan yang dilakukan secara 

bersama-sama, disini bunyi Pasal 11 kalau tujuannya 
untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi 
kalau semua itu terjadi ada suatu kesepakatan diam-

diam sepanjang bisa dibuktikan ada offer. -------------------  

- Bahwa menurut Ahli, perjanjian lahir karena ada offer 

and acceptance, karena mengikuti kebiasaan yang sudah 
lama terjadi, menaikkan harga, sepanjang tidak ada offer 
and acceptance maka tidak ada kesepakatan, tidak ada 

perjanjian. Kesepakatan merupakan meeting of minds, 
pertemuan dua kehendak, pertemuan kehendak 1 orang 
dengan lainnya atau dengan banyak orang, jadi tidak 

semata-mata orang menaikkan harga karena mengikuti 
kebiasaan walaupun terjadinya secara bersamaan, kalau 

tidak ada pertemuan kehendak orang-orang itu maka 
tidak ada kesepakatan.  -----------------------------------------  

- Bahwa menurut Ahli, unsur-unsur yang harus dipenuhi 

dalam menentukan pelanggaran dalam Pasal 11 harus 
ada perjanjian, ada pelaku usaha yang membuat 
perjanjian, pelaku usaha tersebut membuat perjanjian 

dengan pesaiangnya, tujuannya adalah untuk 
mempengaruhi harga dengan cara mempengaruhi 

produksi dan/atau pemasaran dan mengakibatkan 
praktik monopoli/persaingan usaha tidak sehat dan 
semua unsur tersebut harus dibuktikan.  -------------------  

- Bahwa menurut Ahli, Rule of Reason bilamana suatu 
perbuatan tersebut yang lahir apakah karena dari 
perjanjian ataukah dari suatu kegiatan (practice) tidak 

beralasan menimbulkan halangan bagi perdagangan 
maka rule of reason harus diterapkan dengan dianalisis.  

- Bahwa menurut Ahli, Circumstancial evidence yaitu cara 
membuktikan dengan melihat keadaan. Dari perilaku anti 
persaingan seperti apa yang sedang diteliti, diuji, dikaji. 

Dengan memperhatikan berada di satu market yang 
sama, barang yang dijual sama, apa yang terjadi 
kemudian misalnya harganya naik katakanlah tidak bisa 

dihubungkan secara langsung, ada penahanan pasokan, 
dia tidak berjualan tetapi harga naik. Kemudian mau 
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membuktikan ada/tidaknya kesepakatan diantara 

mereka, karena Circumstancial evidence itu 
membuktikan dengan menghubungkan, melihat apa yang 

ada. -----------------------------------------------------------------  

- Bahwa menurut Ahli, dalam hukum persaingan usaha  
tidak bisa berdasarkan bukti petunjuk saja tetapi harus 

dengan bukti-bukti lainnya, karena pembuktian awal 
harus selalu didukung dengan bukti-bukti konkret 
lainnya.  ------------------------------------------------------------  

- Bahwa manurut Ahli, kalau suatu perbuatan didasarkan 
pada aturan Undang-Undang tentunya secara logis setiap 
Undang-Undang memberikan pengecualian bagi 

perbuatan-perbuatan yang memang diwajibkan 
berdasarkan suatu Undang-Undang. Jika akibat dari 

pelaksanaan suatu perbuatan sebagai pelaksanaan 
kewajiban berdasarkan Undang-Undang mempunyai 
dampak apakah negatif atau membawa kebaikan 

berdasarkan ketentuan Undang-Undang , bagaimana bisa 
dipersalahkan untuk apa yang buka kesalahan pelaku 

usaha.  -------------------------------------------------------------  

- Bahwa menurut Ahli, tindakan pelaku usaha yang 
melakukan pengaturan pemasaran berdasarkan 

kuota/aturan yang ditetapkan/kebijakan Pemerintah 
tidak masalah.  ---------------------------------------------------  

 

2. Ahli ARIEF BUSTAMAN, S.E.,M.Ec. (adv) ------------------------  

- Bahwa Ahli dihadirkan oleh Investigator dalam 

pemeriksaan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada 
hari Selasa, 2 Februari 2016  adalah seorang akademisi 
yang menyatakan memiliki  kompetensi di bidang ilmu 

ekonomi khususnya mempelajari perdagangan 
internasional dan persaingan usaha. -------------------------  

- Bahwa menurut Ahli, ekspektasi berdasarkan penawaran 
secara umum memang ada namun jika terkait kuota 
maka tidak bisa secara bisnis karena ada tugas kepada 

produsen untuk menjaga dan kuantitas.  --------------------  

- Bahwa menurut Ahli, perusahaan yang mengimpor harus 
memastikan kuantitas yang ada di pasar terjaga. Jika 

besaran kuota impor merupakan wewenang Pemerintah 
dan kewajiban importer adalah melakukan distribusi 

untuk memastikan ketersediaan pasokan di pasar 
domestik. ----------------------------------------------------------  

- Bahwa menurut Ahli, pelaku usaha yang diberikan hak 

melakukan impor dapat meningkatkan harga dengan 
alasan untuk mengantisipasi resiko bisnis  untuk 
kemudian dibebankan pada kenaikan harga tersebut, 

perlu dianalisa lebih lanjut pengaruh penurunan skala 
efisiensi terhadap kenaikan harga. ----------------------------  

- Bahwa menurut Ahli, pelaku usaha sudah mendapat ijin 
impor namun kuota tidak maksimal terpenuhi, maka 
jelas ketika perusahaan tidak perform dimana impor di 

bawah harga yang diberikan Pemerintah maka otomatis 
supply di dalam negeri akan terjadi shortage sehingga 
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akibat langsungnya adalah terjadi kekurangan pasokan 

dan harga komoditas dalam negeri akan naik.  -------------  

- Bahwa menurut Ahli, faktor ekspektasi oleh pelaku usaha 

atau produsen atas kondisi di masa yang akan datang 
pada umumnya bisa, tapi akan beda konteks jika hal 
tersebut dikenakan pada barang yang ditetapkan kuota. 

Selanjutnya, menurut Ahli system kuota bukan murni 
untuk kebutuhan bisnis tapi ada kebutuhan Pemerintah 
untuk menutupi gap konsumsi dan produksi sehingga 

tidak bisa juga produsen itu atau importer memainkan 
atau menggunakan rasionalitas ekspektasi radi karena 

adalah tugas dari Pemerintah untuk impor karena 
Pemerintah tidak boleh impor karena bukan pelaku 
usaha.  -------------------------------------------------------------  

- Bahwa menurut Ahli, cara mendeteksi kartel berdasarkan 
metode ekonomi dengan memanfaatkan informasi pasar 
yaitu structural screening dengan melihat seberapa besar 

jumlah perusahaan, jenis produk homogen atau tidak 
karena akan dapat dilihat besar tidaknya potensi kartel, 

jadi metode inu akan melihat struktur pasar yang akan 
dianalisa. Kemudian behavior screening dengan melihat 

perilaku harga, kuantitas barang yang akan disuply dan 
market share dari produsen, karena ini persoalan kuota 
maka harus dilihat proses awal pengalokasian kuota agar 

bisa dilihat sisi persaingan usaha itu terjadi atau tidak. 
Selanjutnya menurut Ahli, normal profit itu dapat dilihat 
dari tingkat suku bunga di pasar.Screening ketiga dapat 

dilihat dalam hal kesepakatan harga jual, keseragaman 
harga jual apa relatif sama namun dengan tetap 

memperhatikan struktur biaya produsen. Kemudian ada 
screening market share dengan dilihat apakah terjadi 
pembagian pasar antar produsen. Terakhir adalah 

screening kartel berdasarkan hukum Matematika Benford 
Law, hukum yang digunakan dalam melihat probabilitas 

untuk melihat data apapun seperti harga atau biaya. -----  

- Bahwa menurut Ahli, Benford Law hanya salah satu 
metode saja untuk screening kartel sehingga tetap harus 

melakukan 4 metode screening kartel yang dijelaskan 
oleh Ahli sebelumnya.  ------------------------------------------  

- Bahwa menurut Ahli, jika kuota sudah diberikan 
Pemerintah maka pelaku usaha menjadi kaki tangan 
Pemerintah untuk mendistribusikan. -------------------------  

- Bahwa menurut Ahli, normal profit di kisaran suku 
bunga bank, profit ini adalah profit jangka panjang yaitu 
minimal 1 tahun.  ------------------------------------------------  

- Bahwa menurut Ahli, dengan adanya kuota impor antar 
perusahaan berbeda sehingga akan menghasilkan biaya 
produksi yang berbeda dan adanya usaha untuk 

melakukan efesiensi dari sisi perusahaan. -------------------  

- Bahwa menurut Ahli, apabila pelaku usaha tidak sengaja 

tidak merealisasikan kuota impornya karena faktor 
financial atau faktor lain bisa berdampak pada harga. ----  

- Bahwa menurut ahli, perusahaan akan melakukan 

efisiensi dan berusaha untuk kompetitif dalam industri 
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yang kuotanya ditentukan oleh Pemerintah karena 

harganya seringkali beriringan atau mirip-mirip, tidak 
jauh range harganya. --------------------------------------------  

- Bahwa Ahli dalam keterangannya tidak mengetahui 
perhitungan kuota yang dilakukan oleh Kementan dan 
Kemendag terkait impor sapi dan tidak pernah 

melakukan penelitian terkait hal itu. -------------------------  
 

3. Ahli Dr. KURNIA TOHA, M.S. ---------------------------------------  

- Bahwa Ahli dihadirkan oleh Terlapor XVI dan para 
Terlapor lain (Terlapor I, V, VII, VIII, XIII, XVIII, XX, XXII, 

XXVII, XXIX, XXX, XXXI) dalam pemeriksaan di Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha pada hari Rabu, 02 Maret 
2016  adalah seorang akademisi yang mengajar Hukum 

Persaingan Usaha di Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia sejak tahun 1998 sampai sekarang. --------------   

- Bahwa menurut Ahli, kartel merupakan kolaborasi antara 
pelaku usaha untuk mengatur produksi, harga, dan 
wilayah pemasaran untuk mendapatkan keuntungan 

sebesar-besarnya. Namun demikian, dalam UU Nomor 5 
Tahun 1999 mengatur pasal kartel tersebut secara 
khusus dimana kartel diatur sebagai bentuk kerjasama 

antara pelaku usaha satu dengan pelaku usaha yang lain 
untuk mengatur produksi pasar yang bertujuan untuk 

mempengaruhi harga. -------------------------------------------  

- Bahwa menurut Ahli, unsur-unsur yang harus dipenuhi 
dalam pelanggaran Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 

harus ada kerjasama perjanjian untuk mengatur 
pemasaran baik produksi barang dan/atau jasa dan 
mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat.  -------------------------------------------------------  

- Bahwa menurut Ahli, kartel tidak mutlak dilarang karena 

dalam UU Persaingan Usaha ada prinsip rule of reason. --  

- Bahwa menurut Ahli, terdapat faktor-faktor yang 
menentukan kartel bisa terlaksana dengan efektif. 

Pertama harus ada kesepakatan antar pelaku usaha. 
Pelaku usaha yang bersepakat harus mayoritas dari 
semua pelaku usaha, jika tidak mayoritas maka kartel 

tidak jalan, juga harus menguasai pasar untuk efektifnya 
kartel, permintaan akan barang itu tidak elastis, serta 

harus ada organisasi kartel yang cukup canggih sehingga 
bisa memonitor, mendisiplinkan, dan member sanksi 
pada anggota untuk patuh dan taat  pada apa yang 

disepakati. Faktor tadi bersifat alternatif namun makin 
banyak faktor yang dipenuhi maka akan semakin efektif 
kartelnya.  ---------------------------------------------------------  

- Bahwa menurut Ahli, hal penting daam kartel adalah 
kerjasama. Apabila kerjasama tidak tertulis untuk tahu 

terjadi tidaknya pelaku usaha itu benar bekerjasama 
untuk melakukan sesuatu yang melanggar dan harus ada 
motif ekonomi yaitu dapat keuntungan yang sebsar-

besarnya, sedangkan motif untuk mengikuti himbauan 
Pemerintah itu bukan motif ekonomi.  ------------------------  
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- Bahwa menurut Ahli, pembatasan peredaran barang 

berarti pelaku usaha ingin barang tersebut hanya 
dikuasai beberapa pedagang atau distributor 

(penguasaan pasar) atau biasanya terjadi ada perjanjian 
antara principal dan distributor, sehingga aka nada 
distributor tertentu yang mendapatkan barang dan 

mungkin diikuti dengan larangan supply pada pihak 
tertentu. Jadi tujuannya adalah agar pelaku usaha 
pesaing atau pelaku usaha lain tidak bisa mendapatkan 

barang tersebut.  -------------------------------------------------  

- Bahwa menurut Ahli, dalam UU Persaingan Usaha ada 
pasal yang per se illegal dan rule of reason, sedangkan 

untuk Pasal 11 Pasal 19 huruf c ini masuk pasal rule of 
reason. Jadi kalaupun ada pembatasan, kalau ada alasan 

yang masuk akal dan diterima akal sehat, maka tidak 
bisa dihukum. Jadi rule of reason ini mirip dengan 
dasar/alasan pembenar. ----------------------------------------  

- Bahwa menurut Ahli, bukti tidak langsung adalah bukti 
yang bisa diambil dari signal-signal tetapi yang tidak 
menyangkut substansi yang dilarang UU Hukum 

Persaingan Usaha. Bukti yang diatur dalam UU Nomor 5 
Tahun 1999 ada keterangan Saksi, keterangan Ahli, 

keterangan Terlapor, surat dan/atau dokumen serta 
petunjuk. Di negara lain bukti tidak langsung ini berupa 
bukti komunikasi dan bukti ekonomi, sementara 

dalamdalam hukum persaingan usaha kita dalam 
Peraturan KPPU disebutkan bukti tidak langsung masuk 

sebagai petunjuk oleh Majelis. ---------------------------------  

- Bahwa menurut Ahli, UU mengatur jika ada suatu 
istilahyang sama harus didefinisikan sama. Pasal 188 

ayat (2) KUHAP pada intinya adalah suatu keadaan yang 
menunjukkan persesuaian antara satu sama lain 
sehingga hakim bisa memutuskan peristiwa itu 

berkaitan, ini mirip dengan pengetahuan Majelis dalam 
Peraturan Komisi. Namun pada Pasal 188 ayat (2) 

KUHAP, petunjuk diambil dari keterangan Saksi, 
keterangan Terlapor dan dokumen, tentu pengetahuan 
hakim harus memperhatikan bukti-bukti lain. Apabila 

petunjuk dianalogikan dengan Pasal 188 maka 
pengetahuan Majelis disimpulkan dari keterangan Saksi, 
dokumen atau keterangan pelaku usaha. --------------------  

- Bahwa menurut Ahli, Price Parallelism bisa salah salah 
satu indikasi perjanjian kartel tetapi bisa juga 

menunjukkan ada persaingan yang sangat ketat diantara 
pelaku usaha, karena pelaku usaha tahu cost pelaku 
usaha lain dengan mencari tahu bagaimana untuk 

memenangkan persaingan. Apabila bersaing dengan 
harga yang mirip-mirip, ini yang harus dibuktikan 
apakah ini diputuskan secara independen berdasarkan 

keputusan bisnis terbaik pelaku usaha masing-masing 
atau ada kerjasama perjanjian. --------------------------------  

- Bahwa menurut Ahli, bukti ekonomi mencukupi 
dijadikan petunjuk yang perlu didukung bukti lain. Di 
KPPU banyak putusan menggunakan indirect evidence 
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tetapi belum ada yurisprudensi MA yang tetap mengenai 

penggunaan indirect evidence.  --------------------------------  

- Bahwa menurut ahli, indirect evidence diakui diluar 

negeri karena sudah berdiri sendiri sebagai suatu alat 
bukti, sedangkan di Indonesia belum, sedangkan bukti 
ekonomi masuk sebagai petunjuk sehingga tidak bisa 

berdiri sendiri namun harus didukung dengan 
keterangan pelaku usaha, saksi dan dokumen. -------------  

- Bahwa menurut Ahli, perjanjian kartel bisa melahirkan 

harga yang sama tapi juga bisa melahirkan harga yang 
berbeda-beda, karena yang disepakati bukan harganya 
tapi bagaimana mengatur produksi dan pemasaran. ------  

- Bahwa menurut ahli, daftar hadir rapat menunjukkan 
datang dan hadir dalam suatu pertemuan adalah satu 

hal, tetapi untuk membiacarakan dan menyepakati itu itu 
adalah hal yang berbeda. Selanjutnya, Ahli menyatakan 
tidak bisa dikatakan sebagai kesepakatan jika yang 

bertanda tangan tersebut bukan merupakan pengambil 
keputusan yang sadar dan sepakat mengenai isinya. ------   

- Bahwa menurut ahli, excessive profit adalah keuntungan 

yang tidak wajar. Tidak dilarang, silahkan saja jika ada 
yang mau beli, karena yang dilarang adalah menentukan 

harga yang beli secara bersama-sama dan menyebabkan 
pembeli tidak ada pilihan lain.  --------------------------------  

 

C. KETERANGAN DIREKTUR PT RUMPINARY AGRO INDUSTRY 

SELAKU TERLAPOR XVI ------------------------------------------------  

- Bahwa Terlapor XVI diwakili oleh Mahesa Mahardika 
selaku Direktur PT Rumpinary Agro Industry yang 

diperiksa untuk didengar keterangannya dalam tahap 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan pada hari Jumat 

tanggal 26 Februari 2016.  --------------------------------------  

- Bahwa PT Rumpinary Agro Industry berdiri pada tahun 
2002 dengan bidang usaha penggemukan sapi impor dan 

sapi lokal. Pada tahun 2002-2010 fokus di penggemukan 
sapi lokal dan pada tahun 2011 mulai melakukan 
penggemukan sapi impor. Kapasitas kandang untuk 

9.000 ekor yang letaknya di Desa Rumpin, Bogor, Jawa 
Barat dengan luas tanah sekitar 7 hektare. Di samping 

itu, juga memiliki kandang di Kediri, Jawa Timur untuk 
sapi lokal yang kapasitas kandang 700 ekor dengan luas 
tanah sekitar 1 atau 2 hektare.  -------------------------------  

- Bahwa untuk kandang di  Kediri Jawa Timur adalah 
penggemukan sapi lokal sedangkan sapi ex impor di 
kandang Des Rumpin Bogor Jawa Barat untuk 

penggemukan sapi ex impor tidak ada sapi lokal. Namun 
dalam laporan kami ada yangd imaksud sapi lokal yang 

di kandang Desa Rumpin Bogor Jawa Barat  adalah 
anakan sapi ex impor, makudnya adalah sapi yang lahir 
dari sapi ex impor karena kadangkala sapi impor ketika 

datang di kandang ada yang dalam posisi bunting. Jadi 
kandang di Desa Rumpin Bogor ada 3 jenis sapi yaitu 
sapi siap potong, penggemukan sapi bakalan, dan 
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penggemukan anakan sapi ex impor yang lahir dari sapi 

ex impor yang bunting ketika datang ke kanadang, 
sehingga dalam laporan keuangannya sapi anakan ex 

impor tersebut dimasukkan dalam ketagori sapi lokal. ----   

- Bahwa susunan direksi dan komisaris pada saat ini 
adalah Komisaris Utama Ibu Rahajeng, Komisaris Bapak 

Guntur Kustejo dan Direktur Mahesa Mahardika. Bahwa 
sebelumnya Terlapor XVI bertindak selaku Direktur 
Utama pada tahun 2008, kemudian pada tahun 2008 ada 

setelah Bapak Kusbandrio dan Ibu Lia keluar, maka 
Terlapor XVI bertindak selaku Direktur sampai sekarang. 

Susunan pemegang saham saat ini Mahesa Mahardika 
sebesar 70%, Ibu Rahajeng sebesar 20% dan bapak 
Guntur Kustejo sebesar 10%. ----------------------------------  

- Bahwa total ijin impor pada tahun 2011 ada 8.000 ekor 
dengan pemasukan realisasinya 3.800 ekor. Pada saat itu 
belum ada peraturan dari Pemerintah mengenai batasan 

realisasi minimal 80%.  ------------------------------------------  

- Bahwa total ijin impor April-Juni sebesar 4.000 ekor 
dengan realisasi 3.989 ekor dan total ijin impor Juli-

Desember sebesar 4.000 ekor degan realisasi 3.996 ekor.  

- Bahwa total ijin impor sapi bakalan selama setahun pada 

tahun 2013 sebesar 10.350 ekor dengan pemasukan 
10.350 ekor sehingga realisasinya 100%, ijin sapi siap 
pertama sebesar 1.500 ekor dengan realisasi 1.499 ekor, 

ijin sapi siap potong kedua sebesar 2.605 ekor dengan 
realisasi 2.605 ekor, ijin sapi siap potong ketiga 500 ekor 
dengan realisasi 500 ekor. --------------------------------------  

- Bahwa total ijin impor sapi bakalan pada tahun 2014, 
kuartal satu 3.946 ekor dengan realisasi 3.944 ekor 

sedangkan ijin sapi siap potongnya 927 ekor dengan 
realisasinya 925 ekor. Ijin sapi bakalan kuartal dua 5.000 
ekor dengan realisasinya 2.748 ekor karena tidak dapat 

kapal. Pada kuartal dua juga memperoleh ijin sapi siap 
potong 3.500 ekor dengan realisasi 3.500 ekor. Ijin Sapi 
bakalan pada kuartal tiga 6.000 ekor dengan realisasi 

6.000 ekor dan pada kuartal tiga memperoleh ijin sapi 
siap potong 1.000 ekor dengan realisasi 1.000 ekor. 

Kemudian, pada kuartal empat ijin sapi bakalan 7500 
ekor dengan realisasi 5.945 ekor dan ijin sapi siap potong 
1.500 ekor dengan realisasi 1.300 ekor.  ---------------------  

- Bahwa pada tahun 2015, ijin sapi bakalan pada kuartal 
satu 4.313 ekor dengan realisasi 4.313 ekor. Ijin sapi 
bakalan kuartal dua 8.204 ekor dengan realisasinya 

7.150 ekor, realisasinya 87,5% dan pada kuartal 2 
memperoleh ijin sapi siap potong 1.200 ekor dengan 

realisasi 900 ekor. Pengajuan impor sapi bakalan kuartal 
tiga sebesar 9.000 ekor dengan ijin yang diperoleh 1.736 
ekor dan realisasinya 1.736 ekor, selanjutnya di kuartal 

epat ijin sapi bakalan 6.300 ekor dengan realisasi 6.300 
ekor.  ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa Terlapor XVI memasok ke 10 Rumah Pemotongan 
Hewan (RPH) dengan mensupply beberapa customer 
antara lain H. Adi Warsito, H Faki, H Mamat di RPH 
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Pulogadung, H Muhidin di RPH Cilangkap, Pak Yansen 

dan Pak Andi di RPH Terpadu Bubulak Bogor, H Tohir di 
RPH CV Tiga Saudara Bogor, Pak Yansen di RPH Elders, 

H. Ahmad Ibnu Attoilah (H.Iip) di RPH Galuga Bogor, 
H.Halaln Toyiban di RPH Jatiasih, Pak Kriman di RPH 
SInar Mulia di Ciputat Pamulang dan Tengki, Pak Kelik di 

CV. Bumi Agri Citra Mandiri. -----------------------------------  

- Bahwa 100% sapi bakalan dan sapi siap potong dijual di 
wilayah Jabodetabek, sedangkan untuk sapi lokal yang 

ada di kandang Kediri Jawa Timur marketnya sendiri 
hanya untuk wilayah Kediri Jawa Timur. Namun apabila 

ada customer di wilayah Jabodetabek yang meminta sapi 
lokal makan akan mengambil sapi lokal dari Kediri 
sehingga hanya sesuai permintaan saja terutama untuk 

memenuhi kebutuhan di masa kurban pada Hari Idul 
Adha. ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa pada bulan-bulan Juli-Agustus mendekati 

Ramadhan dan Lebaran harga naik setiap tahunna dan 
itu berlaku bagi semua komoditi dan setelah lebaran 

akan stabil kembali.  ---------------------------------------------  

- Bahwa volume rata-rata penjualan rata-rata pada kuartal 
tiga bulan Juli 2015 mengalami kenaikan sebanyak 3.787 

ekor karena bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran, 
sedangkan penjualan Agustus 2015 sebanyak 1.631 ekor 
masih normal, dan semua permintaan dari customer 

dapat terpenuhi.  -------------------------------------------------  

- Bahwa permintaan dari customer biasanya melalui phone 
atau kadangkala datang ke kandang untuk melihat 

langsung sapinya kemudian ditimbang, selanjutnya 
terjadi tawar menawar atas sapi yang dikehendaki 

customer.  ---------------------------------------------------------  

- Bahwa selama periode pemogokan tanggal 9 s/d 12 
Agustus 2015, Terlapor XVI pernah mendapat undangan 

dari asosiasi APFINDO Perihal Undangan Rapat Dewan 
dengan Agenda  Membahas Issu Persapian yang Terjadi 
Saat Ini, namun selaku Direktur PT Rumpinary Agro 

Industry tidak dapat hadir karena sedang ada keperluan 
lain di Kedubes Australia pada waktu bersamaan, 

sehingga menugaskan stafnya yang bernama Jody 
Koesmendro. ------------------------------------------------------   

- Bahwa pada hari yang sama di kantor, Terlapor XVI 

selaku Direktur  mendapat laporan dari stafnya yang 
menghadiri Rapat Dewan Apfindo mengenai agenda rapat 
yaitu pembicaraan masalah Munas APFINDO, ESKAS, 

bantahan mengenai adanya penimbunan sapi dan 
mengenai sapi indukan serta tidak ada pembahasan 

mengenai permintaan Menteri untuk menurunkan harga 
jual sapi.  ----------------------------------------------------------  

- Bahwa mogok para jagal mulai tanggal 9 Agustus 2015, 

selanjutnya masih ada pada pagi hari tanggal 11 Agustus 
2015 harga jual sapi Terlapor XVI diturunkan Rp. 1000 
karena pada tanggal 10 Agustus 2015 tidak ada yang 

membeli sapi. Hal tersebut dilakukan karena adanya 
ketentuan kewajiban pembayaran ke bank untuk 
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pengembalian kredit sehingga diputuskan harus tetap 

berjualan.  ---------------------------------------------------------  

- Bahwa atas pertanyaan investigator mengenai harga 

sehari setelah pemogokan tanggal 13 Agustus 2015 dapat 
dilihat dalam faktur penjualan tanggal 13 Agustus 2015 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan untuk 

melengkapi keterangan Terlapor XVI dalam pemeriksaan 
persidangan.  ------------------------------------------------------  

- Bahwa penentuan harga jual Terlapor XVI berdasarkan 

harga pembelian yang memang 70% dari HPP, bea 
masuk, bunga bank, biaya-biaya produksi seperti biaya 
pakan, baiaya overhead, ada penyusutan, ada pemasaran 

dan juga ada margin sebagai dasar penentuan harga.  ----  

- Bahw harga ke customer bisa berbeda-beda karena ketika 

memberikan penawaran/membuka harga kepada 
customer akan terjadi deal-deal’an dimana customer 
akan menawar harga yang ditawarkan Terlapor XVI, 

apabila harga yang ditawarkan dirasa kemahalan oleh 
customer maka akan diturunkan harganya.  ----------------  

- Bahwa dalam menentukan harga jual sapi, Terlapor XVI 

independen dimana memiliki perhitungan harga sendiri 
untuk selanjutnya ditawarkan ke customer.  ----------------  

- Bahwa proses penggemukan sapi sekitar 90-120 hari dan 
harus segera dijual karena Terlapor XVI ada kewajiban 
membayar pengembalian kredit bank setiap 4 bulan 

sehingga tidak mungkin lebh dari itu. Aturan tersebut 
ada dalam kobtrak perjanjiannya dengan Bank Mayora 
dan Bank BRI dengan tingkat bunga 13% per tahun 

dimana sebanyak 70% hasil penjualannya adalah untuk 
membayar pengembalian kredit modal kerja. ---------------   

- Bahwa Terlapor XVI menyatakan kesanggupannya untuk 
memberikan dokumen kontrak perjanjian kredit modal 
kerja dengan Bank Mayora dan Bank BRI kepada Majelis 

Komisi yang meminta dokumen tersebut untuk 
membuktikan kesesuaian keterangannya dengan bukti 
dokumen. ----------------------------------------------------------  

- Bahwa supplier Terlapor XVI di Australia adalah Austrex 
dan Wellard yang korespondensinya kontak langsung 
dengan melalui phone dengan suppliernya di Australia, 

dimana prosesnya setelah dapat ijin impor, staf dari 
Terlapor XVI akan mengirimkan ijin impor tersebut ke 

exportir untuk kemudian menanyakan scadule dan hrga. 
Apabila scdulenya oke tinggal dilakukan deal-deal’an 
harga, setelah itu exportir akan  mengirimkan proforma 

invoicenya. Selanjutnya setelah proforma invoice diterima 
maka dilakukan pembayaran 70% di awal sebelum sapi 

berangkat, sedangkan sisanya sebesar 30% dibayar 
seminggu s/d 14 hari setelah sapi tersebut sampai. -------   

- Bahwa sehubungan dengan permintaan Majelis Komisi 

Pemeriksa Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 kepada 
Terlapor XVI (Direktur PT Rumpinary Agro Industry) 
untuk menyampaikan dokumen pendukung sesuai 

keterangan yang disampaikan Terlapor XVI dalam 
pemeriksaan Lanjutan Perkara a quo pada tanggal 26 
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Februari 2016 , Terlapor XVI dengan surat Nomor S-Nug-

1103/KPPU/RUMP/III/2016 PerihalPenyerahan bukti 
dokumen atas Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 

10/KPPU-I/2015 terhadap Pemeriksaan Terlapor XVI 
(Direktur PT.Rumpinary Agro Industry). telah 
menyerahkan dokumen tersebut antara lain sebagai 

berikut ------------------------------------------------------------ : 
1. Surat dari Bank MAYORA Nomor: 

026/OL/KPO/MKT/TL-03/V/2014 tanggal 19 Mei 

2014 Perihal Surat Penegasan Persetujuan Kredit 
kepada PT. Rumpinary Agro Industry.  ------------------  

2. Surat dari Bank MAYORA Nomor : 025/OL-
IR/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 Perihal Surat 
Penegasan Persetujuan Kredit kepada PT. Rumpinary 

Agro Industry. ------------------------------------------------  
3. Surat dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Kantor Cabang Jakarta Kramat Nomor: B-5049-
V/KC/ADJ/07/15 Perihal Surat Penawaran Putusan 
Kredit (SPPK) tanggal 07 Oktober 2015 kepada PT. 

Rumpinary Agro Industry. ----------------------------------  
4. Laporan Audit Independen dan Laporan Keuangan 

PT. Rumpinary Agro Industry untuk tahun yang 

berkahir 31 Desember 2013 dan 2012. ------------------  
5. Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor 
Independen.  --------------------------------------------------  

6. Laporan Laba Rugi Tahun Yang Berakhir 31 

Desember 2015 dan 2014. ---------------------------------  
7. Rekapitulasi Penjualan Sapi Impor tahun 2013-2015 

yang meliputi Nama Pembeli (Customer), Alamat 
Pembeli, Jenis Sapi, Jumlah Sapi (ekor), Berat, Harga 
Rata-Rata, dan Total Penjualan.  --------------------------  

8. Rekapitulasi Penjualan Sapi Lokal tahun 2013-2015 
yang meliputi Jenis Sapi, Jumlah Sapi (ekor), Berat, 
Harga Rata-Rata, dan Total Penjualan.  -----------------  

9. Invoice Penjualan Sapi Impor dalam kurun waktu 1 
Agustus 2015 s/d 12 Agustus 2015. ---------------------  

10. Final Invoice dari Wellard (pemasok) dalam kurun 
waktu Januari 2013-Desember 2013. --------------------  

11. Final Invoice dari Wellard (pemasok) dan Commercial 

invoice dari Austrex dalam kurun waktu Januari 
2014-Desember 2014. --------------------------------------  

12. Final Invoice dari Wellard (pemasok) dan Commercial 
invoice dari Austrex (pemasok) dalam kurun waktu 
Januari 2015-Desember 2015. ----------------------------  

13. Surat Apfindo (Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot 
Indonesia) Nomor: 106/APFINDO?JL-DE/VIII/15 
Perihal Undangan Rapat Dewan dengan Agenda 

Membahas Issu Persapian yang Terjadi Saat Ini. ------  
 

D. KESIMPULAN TERLAPOR XVI  --------------------------------------------  

- Bahwa setelah membaca, mempelajari dan memberikan 
tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 11 dan 
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Pasal 19 huruf c UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Dalam 
Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) serta memperhatikan 
keterangan saksi-saksi, keterangan para Ahli, keterangan 
Terlapor, surat-surat atau dokumen, maka dengan ini kami 

selaku kuasa hukum Terlapor XVI melakukan analisa dan 
kesimpulan berdasarkan alat bukti yang sah  tentang 
dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Tim 

Investigator.  ----------------------------------------------------------  

- Bahwa dalam melakukan  analisa dan kesimpulan, Terlapor 

XVI melalui kuasa hukumnya menguaraikannya sebagai 
berikut:  ----------------------------------------------------------------  

 

a. Tentang Dugaan Pelanggaran:  --------------------------------  

- Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran 
Investigator menyampaikan dugaan pelanggaran 

Pasal 11 dan  Pasal 19 huruf c UU Nomor 5 Tahun 
1999 yang dilakukan para Terlapor Dalam 
Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) sejak tahun 
2012 s/d Agustus 2015 dalam bentuk:  -----------------  

1) Melakukan perjanjian dengan pelaku usaha 
pesaingnya untuk mempengaruhi harga dengan 
mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu 

barang dan/atau jasa.  ---------------------------------  

- Pelaku usaha melakukan pembicaraan di 
asosiasi APFINDO terkait dengan harga jual 

sapi serta menahan pasokan dengan alasan 
agar pasokan sapi tetap tersedia yang 
merupakan bentuk pengaturan pemasaran 

sehingga mempengaruhi harga.  ------------------  
2) Melakukan beberapa kegiatan baik sendiri 

maupun bersama pelaku usaha lain dan pihak 

lain untuk membatasi peredaran dan/atau 
penjualan barang dan/atau jasa pada pasar 

bersangkutan. -------------------------------------------  

- Pelaku usaha secara sendiri dan atau bersama 
melakukan tindakan mengatur pasokan sapi 
dengan membatasi penjualan sapi ke RPH 

dengan alasan untuk menjaga 
keberlangsungan persediaan. ---------------------  

 
b. Tentang Tata Cara Penanganan Perkara  dalam Proses 

Penyelidikan ------------------------------------------------------  

- Bahwa dalam perkaraa quo, penyelidikan atas dugaan 
pelanggaran Pasal 11 dan  Pasal 19 huruf c UU 

Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan para Terlapor 
dalam Perdagangan Dalam Perdagangan Sapi Impor 
di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi 

(Jabodetabek) dilakukan oleh KPPU atas dasar 
inisiatif KPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
huruf c UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan 

wewenang KPPU meliputi melakukan penyelidikan 
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dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan 

praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 
sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh 

pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi 
sebagai hasil dari penelitiannya. --------------------------  

- Bahwa mengenai ketentuan inisiatif KPPU ini juga 

disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 5 
tahun 1999 bahwa Komisi dapat melakukan 
pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada 

dugaan terjadi pelanggaran undang-undang ini 
walaupun tanpa adanya laporan.  ------------------------  

- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap dugaan 
pelanggaran UU Persaingan Usaha di KPPU, 
dipergunakan Hukum Acara Persaingan Usaha 

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 
dan Peraturan KPPU Nomor 1 tentang Tata Cara 
Penanganan Perkara (Perkom Nomor 1 Tahun 2010) --  

- Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Buku 
Ketujuh Pemeriksaan Bab I Penyelidikan Bagian 
Pertama Tata Cara Penyelidikan, Pasal 31 ayat (2) 

menyatakan sebagai berikut:  -----------------------------  
(1) Investigator dalam melakukan Penyelidikan 

melakukan langkah-langkah paling sedikit sebagai 
berikut:  ---------------------------------------------------  
a. Memanggil dan meminta keterangan Pelapor, 

Terlapor, Pelaku Usaha, dan Pihak lain yang 
terkait; ------------------------------------------------  

b. Memanggil dan meminta keterangan Saksi; -----  
c. Meminta pendapat Ahli; ----------------------------  
d. Mendapatkan surat dan atau dokumen; --------  
e. Melakukan Pemeriksaan setempat; dan/atau --  
f. Melakukan analisa terhadap keterangan-

keterangan, surat, dan/atau dokumen serta 
hasil Pemeriksaan setempat.  ---------------------  

- Bahwa faktanya, Investigator tidak pernah memanggil 

dan meminta keterangan Terlapor XVI selama proses 
Penyelidikan dalam dugaan pelanggaran Pasal 11 dan  
Pasal 19 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1999dalam 

Perdagangan Dalam Perdagangan Sapi Impor di 
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi 
(Jabodetabek). ------------------------------------------------  

- Bahwa selama proses Penyelidikan, Investigator 
hanya mengirimkan Surat Nomor: 388/D.2/VIII/2015 

tanggal 11 Agustus 2015 perihal Permintaan Data 
kepada Direktur PT Rumpinary Agro Industry 
(Terlapor XVI), antara lain sebagai berikut:  ------------  

1) Dokumen Surat Persetujuan impor (SPI) PT 
Rumpinary Agro Industry Tahun 2013-2015. ------  

2) Realisasi Impor PT Rumpinary Agro Industry 

Tahun 2013-2015. --------------------------------------  
3) Realisasi serapan sapi lokal per bulannya tahun 

2013-2015. -----------------------------------------------  
4) Stock sapi di kandang per bulannya berdasarkan 

jenis lokal dan impor tahun 2013-2015. ------------  
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5) Realisasi penjualan sapi impor dan sapi lokal per 

bulanya dan identitas pembelinya tahun 2013-
2015. ------------------------------------------------------  

6) Harga penjualan sapi impor dan lokal untuk 
tahun 2013-2015 (rata-rata bulanan disertai 
bukti faktur penjualan).--------------------------------  

- Bahwa atas permintaan data tersebut, Terlapor XVI 
telah mengirimkan Surat Nomor 038/DIR.PT-
RAI/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 perihal 

Penyerahan Data dengan menyerahkan semua data 
dokumen yang diminta oleh Investigator, sehingga 

Terlapor XVI telah menjalankan ketentuan Pasal 41 
ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999.  -----------------------  

- Bahwa dalam Surat Nomor: 388/D.2/VIII/2015 

tanggal 11 Agustus 2013 perihal Permintaan Data 
kepada Direktur PT Rumpinary Agro Industry 
terdapat kesalahan substansial pada paragraf kedua 

pada frasa “Menindaklanjuti keterangan sebelumnya, 
maka guna melengkapi keterangan tersebut perlu 
penambahan data-data sebagaimana terlampir.”  ------ 
  

- Bahwa selama proses Penyelidikan perkara a quo, 

Terlapor XVI tegaskan kembali tidak pernah ada 
permintaan keterangan oleh Investigator sebagaimana 
pula dapat dibuktikan dalam dokumen Daftar Berita 

Acara Penyelidikan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 
yang diketahui Terlapor XVI pada saat pemeriksaan 

alat bukti berupa surat dan/atau dokumen (Inzage). -  

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan yang 
diuraikan diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan 

bahwa Investigator tidak menjalankan ketentuan 
Pasal 31 ayat 2 a Perkom Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Penanganan Perkara yang 

seharusnya dipedomani oleh investigator dalam 
proses penyelidikan perkara a quo sehubungan 

dengan tidak memanggil dan meminta keterangan 
Terlapor XVI, sehingga dugaan laporan pelanggaran 
yang diduga dilakukanTerlapor XVI adalah tidak 

dilakukan sesuai ketentuan kaedah hukum yang 
berlaku.  -------------------------------------------------------  

- Dengan demikian, dijadikannya PT Rumpinary Agro 
Industry sebagai Terlapor XVI dalam perkara a quo 
tanpa memanggil dan meminta keterangan Terlapor 

XVI dalam proses penyelidikan sebagaimana 
dinyatakan Perkom Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 31 
ayat (2) merupakan tindakan sewenang-wenang 

Investigator yang tidak didukung data dan fakta yang 
bersifat prima facie dan objektif sehingga  sudah PT 

Rumpinary Agro Industry tidak layak dijadikan 
sebagai Terlapor XVI.  ---------------------------------------  

 

c. Tentang Perjanjian Antar Pelaku Usaha ---------------------  

- Bahwa berdasarkan  ketentuan Pasal 1 ayat (7)UU 

Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian adalah suatu 



 

 
-527 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

perbuatan satu ataulebih pelaku usaha untuk 

mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku 
usahalain dengan nama apapun, baik tertulis 

maupun tidak tertulis. --------------------------------------  

- Bahwa esensi dari suatu perjanjian adalah niat atau 
keinginan untuk mengikatkandiri dengan pelaku 

usaha lain, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 
Dalam hal penetapan harga, maka niat itu adalah 
untuk mengikatkan diri guna mengatur harga, 

sedangkan dalam kasus kartel niat itu adalah 
untukmempengaruhi harga dengan mengatur 

produksi dan/atau pemasaran suatu  
barangdan/atau jasa; ---------------------------------------  

- Bahwa dalam perkara a quo sebagaimana fakta yang 

terungkap dalam persidangan, Investigator 
menunjukkan adanya perjanjian antar pelaku usaha 
dengan alat bukti petunjuk berupa Daftar Hadir 

Rapat Dewan Apfindo pada tanggal 11 Agustus 2015, 
dimana di pojok kiri terdapat tulisan tangan 

bertuliskan “Anggota APFINDO yang bersedia 
memenuhi himbauan Mentan untuk menurunkan 
harga jual sapi”. ----------------------------------------------  

- Bahwa dalam fakta yang terungkap dalam 
persidangan di KPPU, Terlapor XVI yang diwakili 
Direktur PT Rumpinary Agro Industry dalam 

kesaksiannya menyatakan tidak menghadiri Rapat 
Dewan Apfindo (Direktur PT Rumpinary Agro Industry 

karena sedang ada keperluan lain di Kedubes 
Australia pada waktu bersamaan) sebagaimana 
Undangan Nomor 106/APFINDO/JL-DE/VIII/15 

Perihal Undangan Rapat Dewan dengan Agenda  
Membahas Issu Persapian yang Terjadi Saat Ini. ------   

- Bahwa dalam persidangan di KPPU, Terlapor XVI 

yang diwakili Direktur PT Rumpinary Agro Industry 
dalam kesaksiannya menyatakan pada hari yang 

sama di kantor mendapat laporan dari stafnya yang 
menghadiri Rapat Dewan Apfindo yang bernama Jody 
Koesmendro mengenai agenda rapat yaitu 

pembicaraan masalah Munas APFINDO, ESKAS, 
bantahan mengenai adanya penimbunan sapi dan 
mengenai sapi indukan serta tidak ada pembahasan 

mengenai permintaan Menteri untuk menurunkan 
harga jual sapi.  ----------------------------------------------  

- Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Ahli Dr. 
Kurnia Toha, MS  bahwa daftar hadir rapat 
menunjukkan datang dan hadir dalam suatu 

pertemuan adalah satu hal, tetapi untuk 
membiacarakan dan menyepakati itu itu adalah hal 
yang berbeda. Selanjutnya, Ahli Dr Kurnia Toha MS 

menyatakan tidak bisa dikatakan sebagai 
kesepakatan jika yang bertanda tangan tersebut 

bukan merupakan pengambil keputusan yang sadar 
dan sepakat mengenai isinya.  ----------------------------  
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- Bahwa dalam Rapat Dewan APFINDO pada tanggal 11 

Agustus 2015 tersebut, tanda tangan yang tercantum 
dalam Daftar hadir adalah tanda tangan Jody 

Koesmendro selaku staf PT Rumpinary Agro Industry 
yang tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan 
keputusan/kebijakan perusahaan, sehingga 

sangatlah tidak beralasan menurut hukum apabila 
tanda tangan dalam daftar hadir rapat tersebut 
dijadikan petunjuk terjadi kesepakatan antar pelaku 

usaha. ---------------------------------------------------------  

- Bahwa dalam perkara a quo, tidak ada satupun alat 
bukti yang sahih yang menunjukkan adanya 

perjanjian diantara Terlapor XVI dengan para Terlapor 
lainnya. --------------------------------------------------------  

- Bahwa disamping fakta-fakta diatas, berdasarkan 
doktrin hukum perdata yangberlaku di Indonesia, ada 
atau tidaknya suatu perjanjian, baik tertulis 

maupunlisan, harus dibuktikan dengan ada atau 
tidaknya kesepakatan antara para pihak,yang 
mensyaratkan adanya “pertemuan kehendak” 

sebagaimana dinyatakan oleh Ahli Prahasto Wahyu 
Pamungkas, S.H.,LL.M., MCIArb, FCIL. ------------------  

- Bahwa satu-satunya parameter berdasarkan 
peraturan perundang-undanganyang berlaku untuk 
menentukan ada atau tidaknya suatu 

kesepakatanadalah ketentuan Pasal 1320 
KUHPerdata, dimana ada atau tidaknya 
suatuperjanjian haruslah memenuhi 4 (empat) syarat 

(kesepakatan antara mereka yangmengikatkan 
dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 

suatu haltertentu, dan suatu sebab yang halal). -------  

- Bahwa ketentuan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 
merupakan ketentuan yangsifatnya rule of reason. 

Oleh karena itu, tidak mungkin ada pelanggaran 
terhadapPasal 11 jika tidak dibuktikan adanya 
ketentuan dalam perjanjian yang telahmenyebabkan 

atau dapat menyebabkan praktek monopoli atau 
persaingan usahatidak sehat. -----------------------------  

- Bahwa menurut keterangan Ahli Dr. Kurnia Toha MS, 
kesepakatan tersebutdapat dipertegas lagi bahwa 
dalam kartel harus ada perencanaan dalam 

suatuprogram, ada kesepakatan dan ada proses 
untuk memonitor efektifitasnya sehinggaharus ada 
koordinasi sebagai bukti tindakan tersebut berjalan. 

Faktanya apabila dugaan Investigator telah terjadi 
kesepakatan pelaku usaha untuk menurunkan harga 

setelah adanya pemogokan pada tanggal 9-12 
Agustus 2015 tidak terjadi pada usaha Terlapor XVI, 
karena harga jual sapi Terlapor XVI sejak tanggal 11-

13 Agustus 2015 adalah tetap dan tidak mengalami 
perubahan sebagaimana dapat dibuktikan dengan 

Faktur Penjualan yang telah diserahkan kepada 
Panitera dengan Surat Nomor: S-Nug-
1103/KPPU/RUMP/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 



 

 
-529 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

perihal penyerahan bukti dokumen atas Pemeriksaan 

Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 terhadap 
Pemeriksaan Terlapor XVI (Direktur PT. Rumpinary 

Agro Industry). -----------------------------------------------   

- Bahwa dari sisi yuridis pun tidak dapat dibuktikan 
ada perjanjian atau kesepakatan antara Terlapor XVI 

dengan pelaku usaha lain sehubungan dengan 
pengaturan dan penetapan harga baik secara lisan 
maupun tertulis, secara langsung maupun tidak 

langsung karena tidak ada pertemuan kehendak dan 
harga jual sapi Tarlapor XVI pada tanggal 13 Agustus 

2015 setelah terjadi pemogokan masih tetap seperti 
hari sebelumnya.  --------------------------------------------  

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan 

di atas, maka unsur perjanjianPasal 11 jo. Pasal 1 
ayat (7) UU Nomor 5 Tahun 1999 menjadi tidak 
terpenuhi. -----------------------------------------------------  

 

d. Tentang Pengaturan Produksi dan/atau Pemasaran 

barang dan/atau Jasa ------------------------------------------  

- Bahwa dalam perkara a quo,  Investigator 
menyandarkan diri pada dugaan  bahwaadanya 

kenaikan dan penurunan karena intervensi 
Pemerintah harga sapi impor dalam kurun waktu 

yang “berdekatan” diantara para pelakuusaha sudah 
cukup menjadi bukti adanya kartel dan penetapan 
harga. ----------------------------------------------------------  

- Bahwa sebagaimanatelah diuraikan sebelumnya, 
penggunaan indirect evidence berupa kesamaan fakta 
kenaikan/penurunan harga dalam kurun waktu yang 

berdekatan diantara para pelaku usaha untuk 
menyimpulkan adanyakecenderungan pergerakan 

harga sapi impor yang relatif sama tergantung 
kualitas sapinya, jelas tidak mencukupi, karena 
indirect evidence harus selalu didukung dengan 

alatbukti lain atau faktor lain dan tidak dapat berdiri 
sendiri. --------------------------------------------------------  

- Bahwa Ahli Prahasto Wahyu Pamungkas, S.H.,LL.M., 
MCIArb, FCIL menyatakan ijin importasi ditentukan 
kuota oleh Pemerintah setelah melihat kebutuhan di 

pasar, artinya yang diberikan ijin harus memenuhi 
kebutuhan di pasar.  ----------------------------------------  

- Bahwa Ahli Prahasto Wahyu Pamungkas, S.H.,LL.M., 

MCIArb, FCIL menyatakan apabila ada ijin kuota yang 
ditentukan Pemerintah maka ada suatu kewajiban 
untuk merealisasikannya, ketika tidak dilakukan 

maka telah terjadi penahanan pasokan. -----------------  
- Bahwa dalam persidangan,Ahli Prahasto Wahyu 

Pamungkas, S.H.,LL.M., MCIArb, FCIL dengan jelas 
menyatakan tidak membaca ijin impor dari masing-
masing pengusaha namun berpendapat demikian, 

sehingga keterangan Ahli tidak dapat diterima secara 
utuh melainkan harus berdasarkan pada ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri 
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Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang 

Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan produk 
Hewan.  ------------------------------------------------------------  

- Bahwa dalam Pasal 13 Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang 
Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan produk 

Hewan menyatakan: “IT-Hewan dan Produk Hewan 
yang telah memperoleh Persetujuan Impor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf 
a wajib merealisasikan impor Hewan dan Produk 
Hewan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari 
akumulasi Persetujuan Impor selama 1 (satu) tahun. “   

- Bahwa secara yuridis, berdasarkan Surat Persetujuan 
Impor Sapi Bakalan pada Q1, Q2, Q3, Q4 pada tahun 

2014 adalah sebanyak 22.446 ekor dengan realisasi 
sebanyak 18.637 ekor, atau dengan presentase 

sebesar 83%. Sedangkan Surat Persetujuan Impor 
untuk Sapi Siap Potong adalah sebanyak 6.927 ekor 
dengan realisasi sebanyak 6.725 ekor, atau dengan 

presentase 97%. Apabila antara Ijin Sapi Bakalan dan 
Sapi Siap Potong digabungkan, maka Surat 

Persetujuan Impor yang diperoleh Terlapor XVI adalah 
sebanyak 29.373 ekor dengan realisasi 25.362 ekor, 
atau dengan presentase 86%.  -----------------------------  

- Bahwa perhitungan diatas didukung dengan bukti 
dokumen berupa Surat Persetujuan Impor dan Kartu 
Kendali Realisasi Impor yang telah diserahkan kepada 

Majelis Komisi yang memeriksa adan mengadili 
perkara a quo, sehingga Terlapor XVI telah 

melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang 
Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan produk 

Hewan.  --------------------------------------------------------  

- Bahwa dalil Terlapor XVI tersebut sejalan dengan 
keterangan dalam persidangan yang disampaikan 

Saksi Mohammad Yani, S.H. selaku Kasubdit barang 
pertanian, perhutanan, kelautan dan perikanan 
Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kementerian 

Perdagangan bahwa apabila realisasi tidak memenuhi 
80%, makaizin impornya akan dibekukan selama 3 

(tiga) bulan; ---------------------------------------------------  

- Bahwa menurut keterangan Saksi Mohammad Yani, 
S.H sebanyak 20 % (dua puluh persen) importir di 

banned/bekukan izinnya pada tahun awal Triwulan I 
tahun 2015 karena tidak memenuhi realisasi 80 % 
(delapan puluh persen) tahun 2014, sedangkan 

Terlapor XVI tidak dibekukan izinnya karena 
realisasinya masih sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 
tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan 

produk Hewan, sehingga untuk kuartal pertama (Q1) 
tahun 2015 Terlapor XVI masih memperoleh ijin 
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impor dari Kementrian Perdagangan sebanyak 4.313 

ekor dan direalisasikan 100%.  ----------------------------  

- Bahwa ijin impor Terlapor XVI pada Triwulan I tahun 

2015 dan periode-periode lainnya tidak pernah 
dibekukan merupakan bukti tidak terbantahkan 
bahwa Terlapor XVI telah dan selalu memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 46/M-
DAG/PER/8/2013. ------------------------------------------  

- Bahwa Matriks berikut akan menguraikan lebih 
lanjut tindakan Terlapor XVI dalam menjalankan 
usaha impor Sapi Bakalan dan Sapi Siap Potong 

terhadap dugaan pelanggaran terjadinya persaingan 
usaha tidak sehat: -------------------------------------------  

 
 Kartel PT. Rumpinary Agro Industry (Terlapor XVI) 

1 Secara langsung 

atau tidak langsung 

menetapkan harga 

beli atau harga jual 

atau persyaratan 
dagang lainnya. 

Pembelian Sapi Bakalan dari Australia: 

1. Harga beli sapi bakalan dari vendor di Australia (Wellard 

atau Austrex) didasarkan pada proses tawar-menawar. 

Harga transaksi ini bersifat confidential dan tidak boleh 

diketahui oleh para pesaing meskipun sama-sama 
merupakan anggota APFINDO. 

2. PT. Rumpinary Agro Industry bebas membeli dari vendor 

manapun. 
Penjualan Sapi Bakalan yang telah Digemukkan dalam waktu 
90-120 hari: 

1. Harga jual sapi bakalan yang telah digemukkan 
didasarkan pada proses tawar-menawar dengan 

customer. 

2. Tidak ada persyaratan penjualan apapun bagi para 

customer. Customer bebas membeli dari feedlot manapun 

yang merupakan pesaing PT. Rumpinary Agro Industry 
3. Syarat pembayaran bagi customer lama dengan credit 

rating yang baik adalah 14 hari sejak pengiriman sapi ke 

RPH dan pembayaran tunai bagi customer baru. 

2 Membatasi atau 

mengontrol 

produksi dan pasar 

1. Penjualan sapi bakalan yang telah digemukkan dilakukan 

dalam jangka waktu 90-120 hari. 

2. PT. Rumpinary Agro Industry harus menjaga agar turn 

over penjualan tetap tinggi karena pengadaan sapi 
bakalan dilakukan dengan pembiayaan kredit modal kerja 

dari bank dengan bunga 12.5% (BRI) atau 13% (Mayora) 

dengan jangka waktu kredit 4 bulan. Atas setiap 

pengembalian kredit yang lewat dari 4 bulan akan dikenai 

penalty 50% dan tidak diberikan pinjaman baru sampai 
dilunasinya pinjaman yang ada. 

3. Kapasitas kandang PT. Rumpinary Agro Industry hampir 

selalu terisi penuh padahal shipment baru tiap bulan 

akan datang sehingga sapi bakalan yang telah 

digemukkan harus segera dijual. 

3 Membagi pasar 

atau supplier 

1. Tidak ada pembagian vendor sapi bakalan. PT. 

Rumpinary Agro Industry bebas melakukan pembelian 
dari vendor manapun. Namun karena sudah 

berhubungan dagang sejak lama dengan Wellard dan 

Austrex maka pembelian sapi bakalan dilakukan dari ke 

dua vendor tersebut, sehingga boleh membayar 70% saat 

pemesanan dan melunasi sisa 30% dalam waktu 7-14 
hari sejak sapi bakalan/siap potong tiba di Pelabuhan 

Tanjung Priok.  

2. PT. Rumpinary Agro Industry bebas menjual ke RPH 

manapun. 

4 Tujuan cartel 1. Keuntungan usaha PT. Rumpinary Agro Industry 
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adalah 
meningkatkan 

profit masing-

masing anggota 

dengan cara 

mengurangi 

persaingan. 

ditentukan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan 
yaitu Laporan Laba-Rugi Usaha untuk periode buku 1 

Januari – 31 Desember. 

2. Berdasarkan Laporan Keuangan yang sudah di audit oleh 

akuntan public untuk periode 1 Januari – 31 Desember 

pada tahun 2012, 2013, 2014 prosentase keuntungan PT. 

Rumpinary Agro Industry dibandingkan pendapatan 
adalah 12% sedangkan prosentase keuntungan PT. 

Rumpinary Agro Industry pada tahun buku 2015 (belum 

selesai diaudit) adalah 8%. 

3. Bahwa tingkat keuntungan PT. Rumpinary Agro Industry 

12% (tahun buku 2012, 2013, 2014) serta 8% (tahun 
buku 2015) masih jauh dibawah tingkat bunga bank. 

Dengan demikian PT. Rumpinary Agro Industry tidak 

memperoleh excessive profit dari usahanya. 

 

- Bahwa dari Matriks diatas terbukti bahwa Terlapor 

XVI harus menjaga agar turn over penjualan tetap 
tinggi karena pengadaan sapi bakalan dilakukan 

dengan pembiayaan kredit modal kerja dari bank 
dengan bunga 12.5% (BRI) atau 13% (Mayora) dengan 
jangka waktu kredit 4 bulan dan pembelian 

berikutnya harus segera dibayar 70% kepada vendor 
di Australia. Atas setiap pengembalian kredit yang 
lewat dari 4 bulan akan dikenai penalty 50% dan 

tidak diberikan pinjaman baru sampai dilunasinya 
pinjaman yang ada. -----------------------------------------  

- Bahwa keterangan Ahli  Arief Bustaman, S.E., M.Ec 
(adv) yang menyatakan bahwa normal profit itu dapat 
dilihat dari tingkat suku bunga di pasar. Bahwa 

berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas 
menunjukkan tingkat keuntungan PT. Rumpinary 
Agro Industry 12% (tahun buku 2012, 2013, 2014) 

serta 8% (tahun buku 2015) masih jauh dibawah 
tingkat bunga bank. -----------------------------------------  

- Bahwa tingkat keuntungan Terlapor XVI sebegaimana 
terlihat dari Laporan Keuangan yang telah diaudit 
akuntan publik jauh di bawah tingkat bunga bank. 

Dengan demikian tidak terjadi excessive profit yang 
merupakan motif ekonomi para pelaku persaingan 
usaha tidak sehat. -------------------------------------------  

 
e. Tentang Pemenuhan Unsur  Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 

1999  --------------------------------------------------------------  

- Bahwa ketentuan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 
menyatakan sebagai berikut: “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”.  --------------------------------------------------------  

- Bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak 
terjadinya pelanggaran Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 

1999, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai 
berikut: --------------------------------------------------------  
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1) Unsur Pelaku Usaha:  -----------------------------------  

1) Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam 
Pasal 1 angka 5 UU nomor 5 Tahun 1999 

adalah orang atau perorangan atau badan 
usaha, baik yang berbentuk badan hukum 
atau bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan 
dalam wilayah hukum negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian, menyelenggarakan 
berbagai kegiatan usaha dalam bidang 

ekonomi.  --------------------------------------------  
2) Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam 

perkara quo adalah pelaku usaha importir dan 

feedloter yang melakukan impor sapi baik 
dalam bentuk sapi  bakalan maupun sapi 

impor tidak semuanya melakukan impor sapi 
secara berkelanjutan setiap tahunnya. Pelaku 

usaha yang tercatat pernah melakukan impor 
sapi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 
2015 sebagai berikut: PT Agro Giri Perkasa,  

PT Fortuna Megah Perkasa, PT Great Giant 
Livestock,  PT Elders Indonesia, PT Santosa 
Agrindo, PT Austasia Stockfeed, PT Lemang 

Mesuji Lestary, PT Andini Agro Loka,                     
PT Nusantara Tropical Farm, PT Karunia Alam 

Santosa Abadi, PT. Indo Beef Prima,              
PT Sukses Ganda Lestari, PT. Guna Prima 
Dharma Abadi, PT Lembu Andalas Langkat, 

PT. Sumber Alam Permata Indah, PT. Eldira 
Fauna Asahan, PT. Indofarm Sukses Makmur, 
PT Indah Gemilang Perkassa, PT Bina Mentari 

Tunggal, PT Citra Agro Buana Semesta,                 
PT Kariyana Gita Utama, PT Kadila Lestari 

jaya, PT Andini Karya Makmur, PT Widodo 
Makmur Perkasa, PT Pasir Tengah, PT Andini 
Persada Sejahtera, PT Sadajiwa Niaga 

Indonesia, PT Agrisatwa Jaya Kencana,                 
PT Rumpinay Agro Industry, CV Mitra Agro 

Sangkuriang, CV Mitra Agro Sampurna,                  
PT Catur Mitra Taruma, PT Berdikari 
(Persero), PT Pupuk Kujang, PT Legok Makmur 

Lestari, PT Lembu Jantan Perkasa,                        
PT Tanjung Unggul Mandiri, PT Brahman 
Perkasa Sentosa, PT Septia Anugerah,                     

PT Sukses Ganda Lestari. -------------------------  
3) Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha 

terpenuhi. --------------------------------------------  
 

2) Unsur bermaksud mempengaruhi harga: ------------  

1) Bahwa harga beli Sapi Bakalan oleh Terlapor 
XVI melalui vendor di Australia yaitu Wellard 

atau Austrex didasarkan pada proses tawar-
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menawar sebagaimana disampaikan Terlapor 

XVI dalam pemeriksaan persidangan. ----------  
2) Bahwa bagi Terlapor XVI harga transaksi ini 

bersifat rahasia (confidential) dan tidak boleh 
diketahui oleh pelaku usaha feedloter yang 
merupakan pesaing meskipun sama-sama 

merupakan anggota APFINDO. -------------------  
3) Bahwa Terlapor XVI memiliki kebebasan 

untuk membeli dan bertransaksi dengan 
vendor manapun di Australia. --------------------  

4) Bahwa akan dilakukan penjualan Sapi 

Bakalan yang telah digemukkan dalam waktu 
90-120 hari didasarkan pada proses tawar-
menawar antara Terlapor XVI dengan 

customer sesuai dengan kualitas Sapi 
Bakalan tersebut. ----------------------------------  

5) Bahwa tidak ada persyaratan penjualan 
apapun bagi para customer, karena customer 
bebas membeli dari feedlot manapun yang 

merupakan pesaing PT. Rumpinary Agro 
Industry selaku Terlapor XVI. --------------------   

6) Bahwa syarat pembayaran dalam bertransaksi 
dengan Terlapor XVI bagi customer lama 
dengan credit rating yang baik adalah 14 hari 

sejak pengiriman sapi ke RPH dan 
pembayaran tunai bagi customer baru. --------  

7) Bahwa dalam penjelasan sebelumnya telah 

diuraikan dengan jelas  bahwa harus ada 
kesepakatan yang dituangkan dalam suatu 

perjanjian antara pelaku usaha dengan 
pelaku usaha lainnya untuk berkoordinasi 
mempengaruhi harga dan/atau untuk 

mengatur distribusi guna memperoleh 
keuntungan yang lebih besar daripada 

keuntungan yang diperoleh pelaku usaha 
pada saat tidak melakukan praktek kartel. ----  

8) Bahwa berdasarkan fakta, nyatanya Terlapor 

XVI hanya mendapatkan kuota 2014 yang 
besarnya 3,70% berdasarkan Tabel 
penguasaan pasar di Jabodetabek sehingga 

membuktikan bahwa Terlapor XVI di dalam 
pasar tidak mempunyai kewenangan atau 

kemampuan untuk mengatur harga. Di 
samping itu, tingkat keuntungan Terlapor XVI 
pada tahun 2012-2015 dengan Laba Kotor 

sebesar + 10%, Laba Usaha dan Laba Bersih 
sebelum pajak sebesar + 6-8%. Dengan 

tingkat keuntungan Terlapor XVI sebegaimana 
terlihat dari Laporan Keuangan yang telah 
diaudit akuntan publik jauh di bawah tingkat 

bunga bank maka tidak terjadi excessive profit 
yang merupakan motif ekonomi pelaku 
persaingan usaha tidak sehat,  sehingga 
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unsur bermaksud mempengaruhi harga tidak 

terpenuhi.  -------------------------------------------  
 

3) Unsur mengatur produksi dan/atau pemasaran 
barang dan/atau jasa; ----------------------------------  
1) Bahwa tidak ada pembagian vendor sapi 

bakalan dan/atau sapi siap potong, karena 
Terlapor XVI bebas melakukan pembelian dari 
vendor manapun,  namun karena sudah 

berhubungan dagang sejak lama dengan 
Wellard dan Austrex maka Terlapor XVI 

melakukan pembelian sapi bakalan dan/atau 
sapi siap potong dilakukan dari kedua vendor 
sebagaimana tersebut diatas. Selanjutnya sapi 

bakalan digemukkan dalam jangka waktu 90-
120 hari.  --------------------------------------------  

2) Bahwa Terlapor XVI memiliki kebebasan 
dalam  menjual ke RPH manapun dan tidak 
pernah melakukan pembatasan kepada 

customer. Hal demikian sejalan dan saling 
berkesesuaian dengan keterangan Saksi Adi 
Warsito dan Saksi Ahmad Ibnu Attoilah dalam 

persidangan yang telah disumpah 
berdasarkan keyakinannya dimana keduanya 

memperoleh sapi sesuai jumlah yang 
dikehendaki. Bahwa prosedur penjualan Sapi 
Bakalan yang telah digemukkan adalah calon 

pembeli akan ke kandang melihat/memilih 
sapi yang dibeli pada hari transaksi jual-beli 

atau sehari sebelumnya. Pada hari transaksi 
jual-beli, dilakukan proses tawar menawar 
harga antara Terlapor XVI dengan calon 

pembeli. Setelah negosiasi harga maka 
dilakukan penimbangan sapi yang akan dijual 
yang dilakukan pada pagi hari sebelum 

pemberian pakan siang yaitu antara jam 6:00-
12:00 dan penimbangan dilakukan bersama-

sama dengan calon pembeli. Selanjutnya, 
pada hari yang sama atau hari sesuai 
kemauan pembeli, sapi yang telah 

ditransaksikan dikirim ke Rumah Pemotongan 
Hewan (RPH). Waktu pengiriman antara jam 

12:00 sampai dengan malam hari sesuai 
ketersediaan truk pengangkut. ------------------  

3) Bahwa kronologi Penjualan Sapi Bakalan yang 

telah digemukkan pada kurun waktu 1 Juli 
2015 sampai dengan 13 Juli 2015 dilakukan 
sesuai dengan prosedur di atas. Dengan 

perkataan lain, harga jual sapi bakalan yang 
telah digemukkan pada tanggal 11 Juli 2015 

telah dinegosiasikan antara Terlapor XVI pada 
pagi hari tanggal 11 Juli 2015. Di samping 
itu, kuantitas penjualan Terlapor XVI selama 

periode Juli s/d Agustus 2015 adalah normal 



 

 
-536 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

sebagaimana dapat diketahui dari Data 

Penjualan 2013-2015.  ----------------------------  
4) Bahwa Terlapor XVI harus menjaga agar turn 

over penjualan tetap tinggi karena pengadaan 
sapi bakalan dilakukan dengan pembiayaan 
kredit modal kerja dari bank dengan bunga 

12.5% (BRI) atau 13% (Mayora) dengan jangka 
waktu kredit 4 bulan. Atas setiap 
pengembalian kredit yang lewat dari 4 bulan 

akan dikenai penalty 50% dan tidak diberikan 
pinjaman baru sampai dilunasinya pinjaman 

yang ada. --------------------------------------------  
5) Bahwa Kapasitas kandang Terlapor XVI 

hampir selalu terisi penuh padahal shipment 

baru tiap bulan akan datang sehingga sapi 
bakalan yang telah digemukkan dalam jangka 

waktu 90-120 hari harus segera dijual. --------  
6) Bahwa terkait dengan unsur mengatur 

produksi dan/atau pemasaran sapi impor, 

Terlapor XVI tidak pernah membuat 
kesepakatan dalam bentuk apapununtuk 
mengatur produksi dan/atau pemasaran sapi 

impor dengan Terlapor lain yang merupakan 
pesaing. ----------------------------------------------  

7) Bahwa Terlapor XVI  tidak pernah melakukan 
pertukaran informasi atau 
melakukankoordinasi dengan pesaing baik 

secara langsung maupun tidak langsung 
ataumelalui asosiasi APFINDO mengenai 

kuota, produksi dan pemasaran sapi impor. --   
8) Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, unsur 

mengatur produksi dan/atau pemasaran 

barang dan/atau jasa tidak terpenuhi.  --------  
 

4) Unsur mengakibatkan praktek monopoli dan/atau 

persaingan usaha yang tidak sehat -------------------  
1) Bahwa yang dimaksud dengan persaingan 

usaha tidak sehat menurut ketentuanPasal 1 
angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 adalah 
persaingan antar pelaku usahadalam 

menjalankan kegiatan produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau jasayang 

dilakukan dengan cara tidak jujur atau 
melawan hukum atau menghambatpersaingan 
usaha. ------------------------------------------------  

2) Bahwa Terlapor XVI dan para Terlapor lain 
adalah merupakan pesaing yang bersaing 
dalam melakukan penggemukan Sapi Bakalan 

untuk selanjutnya dijual ke customer 
sebagaimana faktanya harganya tidak sama 

tergantung kualitas sapi yang dihasilkan dari 
hasil penggemukan dan proses tawar menaar 
harga dengan customer.  --------------------------  
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3) Bahwa realisasi impor Terlapor XVI telah 

memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 46/M-

DAG/PER/8/2013tentang Ketentuan Impor 
dan Ekspor Hewan dan produk Hewan yang 
dinyatakan wajib merealisasikan impor Hewan 

dan Produk Hewan paling sedikit 80% 
(delapan puluh persen) dari akumulasi 
Persetujuan Impor selama 1 (satu) tahun, 

sehingga tidak alasan hukum untuk 
menyatakan bahwa Terlapor XVI melakukan 

tindakan menahan pasokan yang 
menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.   

4) Bahwa dengan demikian unsur menyebabkan 

persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi.  
 

Bahwa seluruh unsur dalam Pasal 11 UU Nomor 5 
Tahun 1999 bersifat kumulatif dan bukan bersifat 
alternatif, oleh karenanya seluruh unsur tersebut 

harus dibuktikan oleh Investigator berdasar kepada 
alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 42 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jika salah satu unsur 

dalam Pasal 11 tidak terpenuhi mengakibatkan 
tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 11 menjadi 

tidak terbukti.  -----------------------------------------------  
 

f. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 19 Huruf c UU Nomor 
5 Tahun 1999 ----------------------------------------------------  

 

1) Unsur Pelaku Usaha ----------------------------------------  

1) Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 
1 angka 5 UU nomor 5 Tahun 1999 adalah orang 
atau perorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum atau bukan badan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam 
bidang ekonomi.  -----------------------------------------  

2) Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam 

perkara quo adalah pelaku usaha importir dan 
feedloter yang melakukan impor sapi baik dalam 

bentuk sapi  bakalan maupun sapi impor tidak 
semuanya melakukan impor sapi secara 

berkelanjutan sejak tahun 2013 sampai dengan 
tahun 2015 sebagai berikut: PT Agro Giri Perkasa, 
PT Fortuna Megah Perkasa, PT Great Giant 

Livestock,  PT Elders Indonesia, PT Santosa 
Agrindo, PT Austasia Stockfeed, PT Lemang Mesuji 
Lestary, PT Andini Agro Loka, PT Nusantara 

Tropical Farm, PT Karunia Alam Santosa Abadi, 
PT. Indo Beef Prima, PT Sukses Ganda Lestari, PT. 

Guna Prima Dharma Abadi, PT Lembu Andalas 
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Langkat, PT. Sumber Alam Permata Indah, PT. 

Eldira Fauna Asahan, PT. Indofarm Sukses 
Makmur, PT Indah Gemilang Perkassa, PT Bina 

Mentari Tunggal, PT Citra Agro Buana Semesta, PT 
Kariyana Gita Utama, PT Kadila Lestari jaya, PT 
Andini Karya Makmur, PT Widodo Makmur 

Perkasa, PT Pasir Tengah, PT Andini Persada 
Sejahtera, PT Sadajiwa Niaga Indonesia, PT 
Agrisatwa Jaya Kencana, PT Rumpinay Agro 

Industry, CV Mitra Agro Sangkuriang, CV Mitra 
Agro Sampurna, PT Catur Mitra Taruma, PT 

Berdikari (Persero), PT Pupuk Kujang, PT Legok 
Makmur Lestari, PT Lembu Jantan Perkasa, PT 
Tanjung Unggul Mandiri, PT Brahman Perkasa 

Sentosa, PT Septia Anugerah, PT Sukses Ganda 
Lestari. -----------------------------------------------------  

3) Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha 
terpenuhi. -------------------------------------------------  

 

2) Unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan baik 
Sendiri Maupun Bersama Pelaku Usaha Lainnya 
untuk Membatatasi Peredaran dan/atau Penjualan 

Barang dan/atau jasa pada Pasar Bersangkutan ------  
1) Bahwa Terlapor XVI dan para Terlapor lain 

merupakan pelaku usaha yang memperoleh 
rekomendasi teknis pemasukan sapi impor dari 
Kementrian Pertanian dan Persetujuan Impor Sapi 

dari Kementrian Perdagangan yang memiliki 
Entitas badan hukum yang berbeda.  ----------------  

2) Bahwa perbedaan entitas badan hukum serta 
kesamaan produk berupa Sapi Impor (Bakalan dan 
Siap Potong) yang dimiliki membawa konsekuensi 

bahwa masing-masing pelaku usaha tersebut 
merupakan perusahaan yang saling bersaing di 
pasar Jabodetabek. --------------------------------------  

3) Bahwa Terlapor XVI tetap berjualan seperti biasa 
meskipun ada penguarangan kuota impor pada 

kuartal ketiga tahun 2015 sebagaimana dapat 
dibuktikan dalam Data Penjualan per bulan di 
tahun 2015 yang pada bulan Juli 2015 menjual 

Sapi sebanyak 3,787 ekor karena bertepatan 
dengan bulan Ramadhan dan bulan Agustus 2015 

menjual sebanyak 1.631 ekor. Dengan kata lain, 
angka penjualan pada bulan Juli s/d Agustus 
2015 tersebut adalah dalam kategori normal 

bahkan ada peningkatan apabila dibandingkan 
dengan penjualan bulanan selama tahun 2015.  ---  

4) Bahwa pengurangan kuota impor tidak 

berpengaruh pada penjualan sapi impor di 
feedloter Terlapor XVI karena Terlapor XVI harus 

menjaga agar turn over penjualan tetap tinggi 
karena pengadaan sapi bakalan dilakukan dengan 
pembiayaan kredit modal kerja dari bank dengan 

bunga 12.5% (BRI) atau 13% (Mayora) dengan 
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jangka waktu kredit 4 bulan. Atas setiap 

pengembalian kredit yang lewat dari 4 bulan akan 
dikenai penalty 50% dan tidak diberikan pinjaman 

baru sampai dilunasinya pinjaman yang ada 
sebelumnya, padahal shipment baru sudah 
menunggu diberangkatkan oleh vendor di 

Australia. --------------------------------------------------  
5) Bahwa Terlapor XVI selaku feedloter dalam 

penggemukan sapi impor tidak pernah membatasi 
peredaran dan atau penjualan barang dan/atau 
jasa di wilayah Jabodetabek, karena pelaku usaha 

manapun bebas bertranksasi bisnis sapi tanpa 
adanya hambatan dari feedloter karena adanya 

kebebasan bagi para pelaku usaha tersebut 
mengambil sapi dari Lampung ataupun daerah 
lain. Fakta tersebut sejalan dengan kesaksian 

Saksi Adi Warsito yang dapat mengambil sapi lokal 
dari wilayah Magetan dan Madiun untuk 

digemukkan sendiri yang diperuntukkan khusus 
untuk Idul Adha dan dipasarkan di wilayah 
Jabodetabek, lalu kesaksian Saksi Ahmad Ibnu 

Attoilah yang dapat mengambil sapi lokal dari 
Tanjung Bintan Lampung Selatan untuk 
digemukkan sendiri untuk selanjutnya dijual pada 

acara-acara hajatan ataupun dalam rangka Idul 
Adha.  ------------------------------------------------------  

6) Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di 
asosiasi APFINDO selama ini adalah dalam rangka 
menjembatani arus informasi dari kebijakan 

Pemerintah terkait dengan aturan-aturan baru 
yang diberlakukan Pemerintah dalam  tata niaga 
sapi impor ataupun pemberian informasi mengenai 

teknologinya dari vendor di Australia apabila akan 
digunakan teknologinya pada masing-masing 

feedloter tergantung kebutuhannya masih-masing.   
7) Bahwa dengan demikian unsur melakukan satu 

atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun 

bersama pelaku usaha lain untuk membatasi 
peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau 

jasa pada pasar bersangkutan tidak terpenuhi; ----  
 

3) Unsur menyebabkan persaingan usaha tidak sehat ---  

1) Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha 
tidak sehat menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 

UU No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar 
pelaku usahadalam menjalankan kegiatan 
produksi dan atau pemasaran barang dan atau 

jasayang dilakukan dengan cara tidak jujur atau 
melawan hukum atau menghambatpersaingan 
usaha.  -----------------------------------------------------  

2) Bahwa Terlapor XVI dan para Terlapor lain adalah 
merupakan pesaing yang bersaing dalam 

melakukan penggemukan Sapi Bakalan untuk 
selanjutnya dijual ke customer sebagaimana 
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faktanya harganya tidak sama tergantung kualitas 

sapi yang dihasilkan dari hasil penggemukan. -----   
3) Bahwa harga transaksi antara Terlapor XVI 

dengan vendor di Australia ataupun harga jual 
setelah digemukkan kepada tiap customer adalah 
bersifat confidential dan tidak boleh diketahui oleh 

para pesaing meskipun sama-sama merupakan 
anggota asosiasi APFINDO. -----------------------------  

4) Bahwa Terlapor XVI mempunyai beberapa 

keterbatasan yaitu batasan pengembalian kredit 
pembiayaan pembelian sapi impor maksimum 4 

bulan dan kapasitas kandang yang kecil sehingga 
turn over penjualan harus tinggi. Bahwa kuantitas 
penjualan Terlapor XVI selama periode 2012 s/d 

2015 adalah normal dan sesuai target penjualan 
maksimum 4 bulan sejak impor, termasuk 

kuantitas penjualan pada bulan Juli dan Agustus 
2015 --------------------------------------------------------  

5) Bahwa realisasi impor Terlapor XVI telah 

memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 46/M-
DAG/PER/8/2013tentang Ketentuan Impor dan 

Ekspor Hewan dan produk Hewan yang 
dinyatakan wajib merealiasikan impor Hewan dan 

Produk Hewan paling sedikit 80% (delapan puluh 
persen) dari akumulasi Persetujuan Impor selama 
1 (satu) tahun, sehingga tidak alasan hukum 

untuk menyatakan bahwa Terlapor XVI melakukan 
tindakan menahan pasokan yang menyebabkan 

persaingan usaha tidak sehat.  ------------------------  
6) Bahwa dengan demikian unsur menyebabkan 

persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi. -----  
 

Bahwa seluruh unsur dalam Pasal 19 huruf c UU 

Nomor 5 Tahun 1999 bersifat kumulatif dan bukan 
bersifat alternatif, oleh karenanya seluruh unsur 

tersebut harus dibuktikan oleh Investigator berdasar 
kepada alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 42 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jika salah 

satu unsur dalam Pasal 19 huruf c tidak terpenuhi 
mengakibatkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 

19 huruf c menjadi tidak terbukti.  -----------------------  
 

g. Penutup -----------------------------------------------------------  

 
Bahwa Terlapor XVI  berharap Majelis Komisi tetap 
konsisten menerapkan prinsip-prinsip penegakan 

hukum dan keadilan berdasarkan fakta-fakta yang 
didukung oleh alat bukti yang cukup, kuat dan sah 

sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan 
prinsip-prinsip hukum yang berlaku universal yaitu 

dueprocess of law, legal certainty, dan presumption of 
innocent agar tercipta suatu kepastian hukum bagi 
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dunia usaha khususnya terhadap pelaku usaha feedloter 
dalam menjalankan usahanya.  -------------------------------  
 

35. Menimbang bahwa Terlapor XVIII (PT Sadajiwa Niaga Indonesia) dan 

Terlapor XIX (PT Septia Anugerah) menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide 

bukti T18.4 dan T19.7):  ----------------------------------------------------------  

I. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN  ---------   

Bahwa panitaranya tentunya telah mencatat secara lengkap 

peristiwa yang lengkap dalam persidangan, dalam hal ini kami 

juga hanya mengungkapkan hal-hal yang penting saja :  ------------  

1. Bukti Surat  Terlapor XVIII  ------------------------------------------  

T – 1 :   Legalitas PT. Sadajiwa Niaga Indonesia  -------------  

Bukti ini membuktikan bahwa tidak adanya 

aviliasi antara Terlapor XVIII dengan Terlapor XIX, 

karena Bapak Suwaji, SE hanya memiliki 0,01%. -    

T – 2 : Daftar Customer RPH dan Pasar PT. Sadajiwa 

Niaga Indonesia  -----------------------------------------  

Bahwa bukti ini membuktikan terlapor dalam 

memasarkan hasil produksinya ke wilayah 

Jabodetabek dan luar Jabodetabek, sehingga 

tidak ada pembatasan wilayah dalam menentukan 

pangsa pasar dengan feedloter lain  ------------------  

T – 3 :  Daftar Feedlot dan RPH Supply Chin PT. Sadajiwa 

Niaga Indonesia ------------------------------------------  

Bahwa Bukti ini bahwa terlapor XVIII memiliki 

beberapa pelanggan/ pembeli yang berada di 

wilayah Jabodetabek dan luar Jabodetabek. -------   

T -  4 : Data Pengajuan dan Realisasi Ijin Impor tahun 

2012 -2015  ----------------------------------------------  

Bahwa bukti ini membuktikan bahwa adanya 

realisasi impor yang tidak dilakukan oleh terlapor 

karena pada saat itu terlapor sedang mengalami 

pembenahan manajement internal perusahan 

(krisis keuangan perusahaan). ------------------------  

T – 5 :   Stok dan Harga Harian Bulan Agustus 2015  ------  
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Bukti ini membuktikan bahwa harga penjualan 

tertinggi terlapor pada awal Bulan Agustus 2015 

sebesar Rp. 43.500/Kg, tergantung karkas/jenis 

sapinya, dan diakhir pertengah Bulan Agusutus 

2015 penjualan terendah berkisar Rp. 38.000/kg 

kerena telah memenuhi di bawah dari yang telah 

ditentukan oleh pihak Kementerian, tetapi ketika 

terjadi pemogokan pada tanggal 09-14 Agustus 

2015 terlapor masih menjual/memosok sapi 

kepada pelanggan ke wilayah Jobedatabek dan 

luar Jabodetabek.  --------------------------------------    

T – 6  :  Populasi sapi di kandang dan harga sapi bulanan 

tahun 2012 – 2015  -------------------------------------  

Bahwa bukti ini membuktikan adanya stok sapi 

yang masih ada di kandang yang harus 

digemukan/sapi blm siap jual, dan adanya sisa 

stok yang belum terjual karena Terlapor sedang 

dalam pembenahan manajement, sehingga tidak 

bermaksud untuk melakukan penahanan stok. ---      

T – 7 :   Cheklis Persyaratan Permohonan Ijin Impor -------  

Bahwa bukti ini membuktikan bahwa sistem 

pengajuan impor yang telah dilakukan oleh 

Terlapor  --------------------------------------------------  

T – 8 : Surat Persetujuan Impor dan Kartu Kenadali 

Realisasi Impor tahun  2012 – 2015  -----------------  

Bahwa bukti ini membuktikan bahwa terlapor 

mendapatkan persetujuan impor dari 

Kementerian perdagangan.  ---------------------------  

T – 9  :  Invoice Pembelian tahun 2013 -2015  ----------------  

Bahwa bukti ini membuktlkan bahwa eksportir 

terlapor yaitu International Livestok export. 

Hellen, Australian Rural Export.  ---------------------   

T – 10 :  Undangan Rapat  ----------------------------------------  

Bukti ini membutikan bahwa tidak adanya 

undangan untuk pembahasan masalah harga 

yang akan dilakukan dalam Assosiasi Apfindo.  ---   
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2. Bukti kesaksian Investigator  ----------------------------------------  

A. Saksi Fakta Investigator  -----------------------------------------  

1. MOHAMAD YANI. SH.  --------------------------------------  

Di bawah sumpah yang pada intinya menerangkan 

sebagai berikut :  --------------------------------------------  

- Bahwa saksi sesuai peraturan menteri 

perdagangan No.46  memiliki kewenangan sebagai 

berikut : bertanggung jawab di bidang sapi, 

membuat tata niaga terkait pangan, membuat 

surat persetujuan impor. ------------------------------  

- Bahwa sebelum Surat Persetujuan Impor (SPI) 

dikeluarkan ada rekomendasi dari kementrian 

pertanian. ------------------------------------------------  

- Bahwa permohonan SPI diajukan para Feetlotter 

secara online. --------------------------------------------  

- Bahwa sebelum tahun 2013 tidak ada sistem 

quota ------------------------------------------------------  

- Bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban alat 

pendingin. ------------------------------------------------  

- Bahwa harga referensi tidak bisa digunakan 

karena nilai dollar melonjak tinggi. ------------------  

- Bahwa sidang cabinet yang menetukan kuota 

sebear 50.000 pada triwulan ketiga tahun 2015. --  

- Bahwa prosedur penerbitan SPI harus melalui 

mekanisme : rekom teknis dari kementrian 

pertanian, dan mengisi aplikasi. ---------------------  

- Bahwa setiap ijin hanya berlaku 3 bulan. ----------  

- Bahwa izin SPI keluar setiap awal triwulan. --------  

- Bahwa pada tahun 2013 total ijin yang diberikan 

356.947 ekor sapi bakalan, realisasi sebesar 

335.234 ekor sapi bakalan ----------------------------  

- Bahwa pada tahun 2014 total ijin yang diberikan 

686.390 ekor sapi bakalan, realisasi sebesar 

575.715 ekor sapi bakalan ----------------------------  

- Bahwa pada tahun 2015 total ijin yang diberikan 

600.696 ekor sapi bakalan, realisasi sebesar 

434.645 ekor sapi bakalan ----------------------------  

- Bahwa realisasi dilaporkan secara online per 

bulan oleh para feetlotter. -----------------------------  

- Bahwa jika para feetlooter tidak merealisasikan 

sebesar 80 %, maka feetlotter tersebut akan 

dibekukan 3 bulan. -------------------------------------  

- Bahwa kementrian saya tidak melakukan 

monitoring karena bukan kewenangan kami. ------  



 

 
-544 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

- Bahwa jika impor dibawah 76.000 maka impor 

akan distop, namun jika impor diatas 76.000 

maka akan dibebaskan. --------------------------------  
 

2. WISNU (KEMENTRIAN PERDAGANGAN)  ----------------  

Di bawah sumpah yang pada intinya menerangkan 

sebagai berikut - Bahwa saksi  berada di Sub 

Direktorat budi daya  ---------------------------------------  

- Bahwa kewenangan saksi di bidang peternak dan 

pelaku usaha --------------------------------------------  

- Bahwa kementrian ini berperan untuk 

menciptakan persaingan sehat dengan cara 

melakukan pemantauan dan pemeliharaan di 

kandang.--------------------------------------------------  

- Bahwa sapi impor tidak boleh dipasarkan di 

daerah daerah sentra. ----------------------------------  

- Bahwa dari keseluruhan impor nasional sapi 

impor masuk ke wilayah jabodetabek sebesar 

70%, ke luar wilayah jabodetabek sebesar 30%. ---  

- Bahwa diluar wilayah sumatera sudah tercukupi 

dengan sapi lokal ---------------------------------------  

- Bahwa impor ditahun 2009 sampai 2015 relative 

tinggi terkait dengan ijin impor. ----------------------  

- Bahwa tahun 2009 ijin  sapi impor yang diberikan 

1.114.672 realisasi 765.485 ---------------------------  

- Bahwa tahun 2010 ijin  sapi impor yang diberikan 

695.900 realisasi 520.595 -----------------------------  

- Bahwa tahun 2011 ijin  sapi impor yang diberikan 

656.150 realisasi 499.500 -----------------------------  

- Bahwa tahun 2012 ijin  sapi impor yang diberikan 

283.000 realisasi 278.124 -----------------------------  

- Bahwa tahun 2013 ijin  sapi impor yang diberikan 

266.998 realisasi 261.330. ----------------------------  

- Bahwa kebutuhan daging per hari untuk 

jabodetabek sebesar 800 sampai 1000 ekor. -------  
 

3. H.M. NURHENDRI (Ketua RPH Petir)  --------------------  

Di bawah sumpah yang pada initinya menerangkan 

sebagai berikut :   --------------------------------------------  

- Bahwa saksi Memiliki RPH sendiri terletak di Kota 

Tangerang yang berdiri pada tahun 2011 yang 

bernama RPH CV. Petir --------------------------------  

- Bahwa saksi biasa memotong sapi sebanyak 30-

40 ekor setiap harinya, dengan pasarnya di 

daerah Jakarta Barat dan Tangerang.  --------------  
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- Bahwa RPH khusus pemotongan sapi sendiri, 

sistem penjualannya saksi supply ke pasar-pasar 

dan para pedagang daging sebayak 18 orang yang 

datang sendiri untuk ambil daging sapi dari saksi.  

- Bahwa ketika saksi mengambil sapi impor dari 

feedloter sampai dengan saat ini belum ada 

kesualitan. -----------------------------------------------  

- Bahwa sejak tahun 2011 saksi hanya memotong 

sapi impor saja yang saksi ambil dari feedloter.  

- Bahwa harga Sapi lokal lebih mahal dibandingkan 

dengan sapi impor. -------------------------------------  

- Bahwa sebelum saksi mengelola RPH dan 

mengambil sapi dari feedloter saksi ikut dengan 

orang tua pada tahun 2000 – 2003 mengambil 

sapi dari BMT lalu sapi tersebut di potong di RPH 

Gandrong  sekitar 8 ekor sehari yang ditutup 

pada tahun 2011 karena ada video sapi. -----------  

- Bahwa selama hubungan dengan PT. BMT tidak 

ada masalah, dan pada tahun 2004 saksi 

mengambil sapi dari PT. TUM yang dikenalkan 

oleh orang tua sampai dengan saat ini.  ------------  

- Bahwa pada tahun 2012 saksi mengabil sapi dari 

PT. Brahman sampai sekarang karena alesan satu 

management dengan dengan PT. TUM yang 

harganya sama baik sedang ada pasokan maupun 

tidak. ------------------------------------------------------  

- Bahwa selama ada penambahan feedloter, selalu 

ada audit per enam bulannya, dan biaya untuk 

audit dibayar oleh feedloter. ---------------------------  

- Bahwa pada tahun 2011 -2014 saksi mengambil 

sapi setiap harinya 20-40 ekor dari feedloter, dan 

tidak ada hambatan dalam mengambil sapi impor 

dari feedloter. --------------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2011 harga masih normal 

karena tidak kekurangan pasokan/quota. ---------  

- Bahwa pada tahun 2014 Triwulan I harga masih 

normal harga berkisar Rp. 35.000 – 36.000/Kg, 

Triwulan II dan Triwulan III harga masih sama, 

Triwulan IV harga mulai naik perkilonya tetapi 

pasokan sapi dari feedloter tidak berkurang.-------   

- Bahwa pada tahun 2015 Triwulan I harga sapi 

Rp. 36.000 -37.000/Kg, Triwulan II harga Rp. 

38.000/Kg,  ----------------------------------------------  

- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2015 ada kenaikan 

harga menjelang Idul Fitri sebesar Rp. 500/Kg 

dan naik lagi pada H-4 Idul Fitri sebesar Rp. Rp. 

500/Kg. ---------------------------------------------------  
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- Bahwa saksi menjual daging sapi sudah dalam 

bentuk karkas. ------------------------------------------  

- Bahwa harga daging yang menentukan  adalah 

pedagang daging saksi hanya menentukan harga 

perkilo perkarkas ---------------------------------------  

- Bahwa saksi membeli sapi dari feedloter, timbang 

bayar dengan harga Rp.40.000/kg, dan saksi jual 

kepada pedagang daging Rp.80.000/Kg 

perkarkas, dan biaya potong di bayar oleh 

Pembeli.  --------------------------------------------------   

- Bahwa antara pedang daging tidak sama dalam 

menentukan harga daging yang dipasarkan. -------  

- Bahwa pasar saksi dalam menjual daging yaitu 

75% pedagang baso, 10% rumah ceatring, 10% 

rumah makan, 5% ibu rumah tangga.  --------------   

- Bahwa untuk menentukan harga sapi yang saksi 

beli dari feedloter saksi harus dapat menghitung 

bahwa 50% sapi tersebut dapat terjual, sehingga 

kalau hitungan kurang dari 50% maka hitungan 

rugi. -------------------------------------------------------    

- Bahwa saksi menjual satu ekor sapi kepada 

pedagang daging sudah dalam bentuk karkas, 

kalau hari biasa semuanya bisa terjual dengan 

harga Rp. 100.000/Kg sedangkan pada hari raya 

jeroan, tulang kulit dan lain-lain tidak laku di 

jual.  -------------------------------------------------------  

- Bahwa pasca Idul Fitri pasar sudah tidak dapat 

menerima harga daging di pasaran sebesar Rp. 

110.000/Kg – Rp120.000/Kg. ------------------------  

- Bahwa dengan kenaikan harga dari Bulan Juli – 

Agustus feedloter menjelaskan kepada saksi 

bahwa ada pengurangan quota dari Pemerintah 

dan harga dolar semakin naik, selain itu juga 

saksi mengetahui dari media tentang penurunan 

quota dari Pemerintah.  --------------------------------  

- Bahwa pada saat belum ada pertemuan di setiap 

RPH harga berpavariasi, walaupun  harga sapi 

masih tetap di atas Rp. 40.000/Kg.   ----------------  

- Bahwa pada tanggal 09-12 Agustus 2015 ada stop 

potong, karena ada kesepakatan antara pedagang 

sapi dengan penjual  karena harus menjual 

daging diatas Rp. 120.000/Kg karena kalau di 

jual dibawah harga tersebut akan merugi, karena 

pembelian dari RPH sudah naik. ---------------------  

- Bawah 17 hari setelah lebaran/Idul Fitri ada 

kenaikan sampai dengan tanggal 08 Agustus 

seharga Rp. 44.000,/Kg. -------------------------------  
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- Bahwa yang berinisiatif untuk melakukan 

penyetopan adalah Assosiasi Pemotong Indonesia 

yang di ketuai oleh H. Abud ketua RPH yang 

dilakukan di Rajarasa pada tanggal 08 Agustus 

2015. ------------------------------------------------------  

- Bahwa hasil kesepakatan pedangang daging 

dengan RPH yaitu meliburkan/menstop 

pemotongan sapi selama 3 malam yaitu tanggal 

09-12 Agustus 2015. -----------------------------------  

- Bahwa feedloter tidak mengetahui ada pertemuan 

dan kesepakatan antara pedagang daging dengan 

RPH, feedloter mengetahui bahwa ada pemogokan 

pemotongan dari saksi dengan 

mengimpormasikan kepada feedloter untuk tidak 

mengirim sapi karena ada mogok. -------------------  

- Bahwa feedloter tidak pernah melakukan mogok, 

karena feedloter memiliki kepentingan karena ada 

izin impor, sedangkan RPH dan pedangang daging 

tidak ada. -------------------------------------------------  

- Bahwa ketika harga naik feedloter masih 

memenuhi pasokan sapi yang diminta saksi.  -----  

- Bahwa sapi yang dibeli oleh feedloter dari 

Australia menggunakan mata uang asing, 

sedangkan sapi dijual dengan menggunakan mata 

uang rupiah  ---------------------------------------------  

- Bahwa feedloter tidak pernah menahan pasokan 

sapi, karena sapi yang sudah masa panen, kalau 

digemukan lagi malah tumbuh lemak, timbangan 

tidak akan bertambah dan malah memakan biaya 

pengeluaran lagi.  ---------------------------------------      

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari media 

pada tanggal 13 Agustus 2015 harga sudah turun 

menjadi Rp. 40.000/Kg dari harga Rp. 44.000/Kg, 

sedangkan harga daging di Jawa Timur lebih 

mahal dibanding di Jabodetabek, sehingga 

feedloter menjual sapi rugi karena berdasakan 

intruksi menteri. ----------------------------------------   
 

4. DRH. SUJARWANTO, MM ----------------------------------  

Di bawah sumpah yang pada initinya menerangkan 

sebagai berikut :  --------------------------------------------  

- Bahwa saksi bekerja di pusat kementerian 

pertanian. ------------------------------------------------  

- Bahwa tugasnya yaitu mengurus kebijakan, 

produk hewan, keamanan hewan/kesehatan 

hewan, bimbingan teknis, pengawasan dan 
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perawatan, karantinaan/instalasi dan data sapi 

impor.  ----------------------------------------------------  

- Bahwa saksi tidak punya kewenangan untuk 

mencatat berat badan sapi Impor, tetapi saksi 

hanya mencatat jumlah sapi impor.  ----------------  

- Bahwa saksi hanya sifatnya monittoring saja.  ----  

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri, 

pengawasan berat badan tidak masuk dalam 

karantina.  -----------------------------------------------  

- Bahwa pada monitoring tidak lebih dari 350 kg 

berat badan. ---------------------------------------------   

- Bahwa sejak sapi impor turun dari kapal masa 

karantina sapi impor 14 hari masuk dalam 

karantina.  -----------------------------------------------  

- Bahwa biaya makan sapi, pemeliharaan selama di 

karantina ditanggung oleh pemilik sapi.  -----------  

- Bahwa penyediaan makan sapi selama di 

karantina ditanggung oleh pemilik sapi.  -----------  

- Bahwa data jumlah ekor sapi dimiliki oleh 

karantina -------------------------------------------------  

- Bahwa klasifikasi data yang ada pada karantina 

adalah data sapi siap potong, sapi bibit, sapi 

bakalan.  

- Bahwa ruang lingkup karantina adalah berkaitan 

dengan kesehatan dan jumlahnya, dan 

pemenuhan kesehatan sendiri, kalau jumlahnya 

dikroscek berdasakan perizinan.  --------------------  

- Bahwa frektuasi kuantiti pada triwulan ketiga 

(Agustus-September 2015) ada penurunan.  -------  

- Bahwa untuk masalah sapi jumlah kuantiti 

sesuai dengan jumlah izin yang diberikan.  --------  

- Bahwa data yang ada pada kami di dapat dari 

petugas dilapangan, dimana petugas mencatat 

setelah karantina ada tidak mutasi sapi tersebut, 

sehingga ada perbedaan jumlah ketika sapi 

masuk dan sapi keluar karantina.  

- Bahwa prosedur karantina yaitu; 2 hari sebelum 

kapal datang pemilik melaporkan kepada petugas 

karantina, pada saat sapi datang pemilik 

melengkapi dokumen kepemilikannya (sertipikat 

dan izin-izin), kemudian petugas karantina 

mengecek kondisi fisik sapi tersebut, dan 

mengeluarkan surat persetujuan bongkar dan 

surat perintah masuk karantina, selama 14 hari 

petugas karantina melakukan pengamatan, 

pengawasan kesehatan sapi.  -------------------------  
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- Bahwa biaya untuk karantina diatur dalam PP 

No. 48 tahun 2012, yang dihitung perekor 

perhari.  --------------------------------------------------  

- Bahwa fasilitas karantina seharusnya disediakan 

oleh Pemerintah, karena di wilayah Jakarta 

karantina tidak ada maka untuk hewan impor 

wajib dikarantinakan, dan untuk importir bisa 

memiliki fasilitas karantina sendiri. -----------------  

- Bahwa instalasi karantina berdasarkan fasilitas 

yang dimiliki sendiri, dan kalau impor sapi 

melebihi atas instalasi karantina sendiri, maka 

boleh mengkarantinakan pada pihak lain dengan 

perjanjian di buat di Notaris.  -------------------------  

- Bahwa setiap sapi impor wajib di karantinakan 

dan, tidak diwajibakan setiap feedloter memiliki 

karantina.  -----------------------------------------------  

- Bahwa pemilik Impor wajib menyediakan Dokter 

Hewan dan tenaga medik.  ----------------------------  

- Bahwa semua feedloter umunya memiliki 

karantina sendiri.  --------------------------------------  

- Bahwa INSW yang mereport kementerian 

perdagangan tentang jumlah quota sapi yang 

diterima.  -------------------------------------------------  

- Bahwa karantina ada di daerah pengiriman dan 

penerimaan impor.  -------------------------------------               
 

B. Saksi Ahli Investigator  -------------------------------------------  

1. PRAHASTO WAHJU PAMUNGKAS (Ahli  Bidang 

Persaingan Usaha)  ------------------------------------------  

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :  ----  

- Pengertian Pasal 11 dalam UU No. 5 tahun 1999 

berdasarkan pendapat Franz Jurgen Sacker 

jerman, hanya berlaku bagi produksi dan 

penjualan, tidak berlaku bagi penelitian dan 

pembelian.------------------------------------------------  

- Yang dimaksud dengan mengatur produksi dan 

atau pemasaran yaitu ada tindakan yang 

terkoordinasi diantara para pelaku usaha untuk 

membuat perjanjian yang bertujuan untuk 

mengatur dan menetapkan harga. -------------------  

- Alat – alat bukti dalam KUHP diatur didalam 

pasal 185 yaitu : ----------------------------------------  

 Pembuktian tulisan  --------------------------------  

 Pembuktian lisan ------------------------------------  

 Pembuktian saksi -----------------------------------  
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 Pembuktian dengan persangkaan persangkaan 

hakim -------------------------------------------------  

 Sumpah -----------------------------------------------  

 Pengakuan --------------------------------------------  

- Pembuktian dalam KPPU mempunyai cara 

tersendiri, maka pembuktiannya tidak sama 

100% dengan sistem pembuktian di KUHP. --------  

- Bahwa offer (perintah) tidak mungkin dilakukan 

secara diam diam  --------------------------------------  

- Bahwa persangkaan diperoleh hakim setelah 

mempelajari argument, dan semua bukti yang 

ada, dang mendengar kesaksian dari para pihak, 

maka semua hal tersebut dapat membangkitkan 

keyakinan hakim. ---------------------------------------  

- Bahwa yang dimaksud menahan pasokan dalam 

Pasal 11 adalah pada saat pelaku usaha tidak 

merealisasikan SPI. -------------------------------------  

- Yang dimaksud perjanjian diam – diam adanya 

acceptance atas offer. ----------------------------------  

- Concerted practice di Eropa dianggap sebagai 

suatu perjanjian diam – diam. ------------------------  
 

2. ARIF GUSMAN (Ahli Ekonomi)  ----------------------------  

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :  -----  

- Bahwa depresiasi biaya impor berpengaruh pada 

real cost importer, ketika kuantitas menurun 

maka akan menaikan harga, namun seberapa 

besar kenaikan itu perlu dianalisa lebih lanjut 

yaitu dengan skala efisien. ----------------------------  

- Kuota merupakan satu kebijakan yang biasa 

digunakan Pemerintah dalam perdagangan 

internasional, --------------------------------------------  

- Kebijakan pemerinta dibagi menjadi dua yaitu 

tariff policy dan non tariff policy. ---------------------  

- Non tarrif policy dibagi menjadi kuota dan ekspor 

impor subsidi. -------------------------------------------  

- Dalam teori penawaran barang secara umum oleh 

produsen maka ada faktor ekspektasi oleh pelaku 

usaha. -----------------------------------------------------  

- Mengenai harga terkait nilai tukar harus dilihat 

seberapa besar depresiasi akan mempengaruhi 

harga impor. ---------------------------------------------  

- Untuk mengetahui indikasi kartel ada dua 

metodologi yang digunakan yaitu structural 

screening dan behavior screening. -------------------  
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- Structural screening adalah melihat ada tidaknya 

potensi iklim persaingan dengan melihat seberapa 

besar jumlah perusahaan, jenis produk homogen 

atau tidak, less volatile demand atau tidak 

(menunjukan barang tersebut selalu dibutuhkan 

konsumen. -----------------------------------------------  

- Behavior screening akan melihat perilaku harga, 

kuantitas barang yang akan disupplay dan 

market share dari produsen. --------------------------  

- Ada juga screening kartel berdasarkan hukum 

matematika benford’s law, yaitu hukum yang 

digunakan dalam melihat probabilitas untuk 

melihat data apapun seperti harga dan biaya. -----  

- Fungsi kuota dan tariff adalah untuk melindungi 

produsen lokal -------------------------------------------  

 

3. Kesaksian Fakta Terlapor   -------------------------------------------  

A. Saksi Fakta Terlapor  ---------------------------------------------  

1. ADI WARSITO    

Di bawah sumpah yang pada initinya menerangkan 

sebagai berikut   ---------------------------------------------  

- Bahwa saksi sebagai pemakai jasa dari RPH 

Pulogadung milik Pemerintah DKI.  ------------------  

- Bahwa saksi ketua Asosiasi Pedagang Pemotong 

Hewan Se-Jabodetabek.  -------------------------------  

- Bahwa saksi pedang sapi/bos sapi yang 

dikenakan retribusi oleh RPH Pulogadung 

berdasarkan omset pemotongan. ---------------------   

- Bahwa Saksi memulai bisnis sapi sejak tahun 

1978 sampai dengan sekarang, dan 1994 sudah 

mengambil/memotong sapi impor.  ------------------  

- Bahwa dahulu saksi pernah membeli sapi dari PT. 

SNI (Sadajiwa Niaga Indonesia), dan selama 

membeli sapi tidak ada hambatan dari PT. SNI 

- Bahwa yang paling dominan selama + 15 tahun 

saksi mengambil sapi impor dari feedloter PT. 

Rumpi Nari sebanyak + 20 ekor sehari.  ------------   

- Bahwa selain itu juga saksi membeli sapi lokal, 

yang saksi gemukan terlebih dahulu dan baru 

dijualnya.  ------------------------------------------------  

- Bahwa Sebelum ada sapi impor, sapi lokal yang 

selalu saksi potong, yang diambil dari daerah 

Ngawai. ---------------------------------------------------  

- Bahwa sapi lokal biasanya banyak 

dipergunakan/dipotong pada saat Hari Raya Idul 
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Adha, sedangkan sapi impor tidak/jarang 

dipotong.  -------------------------------------------------  

- Bahwa tidak ada feedloter yang melarang saksi 

untuk mengambil sapi dari feedloter lain.  ---------     

- Bahwa tanggal 10 Juli 2015 harga sapi impor 

hidup sebesar Rp. 36.000,- sampai dengan Rp. 

38.000,-/kg, dan harga jual dipasaran biasanya 

sebesar Rp. 90.000,-/kg   

- Bahwa Setelah 10 Juli 2015 harga naik, dan tidak 

ada arahan dari feedloter untuk menaikan harga 

dipasaran.  -----------------------------------------------  

- Bahwa dengan kenaikan tersebut harga daging 

dipasar tidak kuat untuk dijual.  ---------------------  

- Bahwa Kenaikan harga tersebut karena harga 

dollar naik dan quota sapi diturunkan oleh 

Pemerintah. ----------------------------------------------     

- Bahwa harga masing-masing feedloter dalam 

menentukan nilai jual sapi tidak sama/berbeda-

beda, dikarenakan jenis produksi sapinya 

berbeda-beda dilihat dari jenis sapinya, ukuran 

sapi (ada yang gemuk, panjang sapi, dan tidak 

ada lemak).  ----------------------------------------------  

- Bahwa kalau sapi sudah melewati masa 

penggemukan, sapi akan menjadi gemuk dan 

berisi gaji/lemak, sehingga harga sapi lebih 

murah (makanya harga sapi tidak mungkin sama 

sehingga mempengaruhi harga).----------------------    

- Bahwa feedloter dalam memproduksi sapi bukan 

semata-mata dari barang tetapi kwualitas sapinya 

juga. -------------------------------------------------------  

- Bahwa feedloter tidak pernah 

menghambat/menolak dan membatasi setiap 

membeli sapi darinya. ----------------------------------   

- Bahwa sapi yang dibeli oleh saksi dari feedloter 

tidak saksi gemukan, tetapi sapi tersebut langung 

saksi potong. ---------------------------------------------  

- Bahwa kalau tidak ada sapi impor, saksi membeli 

sapi lokal dengan harga yang tinggi.  ----------------  

- Bahwa dalam menentukan penjualan sapi 

berdasarkan perhitungan harga biasanya 50% 

dari daging yang ada dilihat dari kondisi sapi 

(perhitungan transpartasi dan lain-lain). -----------  

- Bahwa saksi mengetahui dari feedloter harga sapi 

naik karena quoto dari Pemerintah di turunkan 

(kurang quota), dan apabila quota banyak maka 

harganya akan turun.  ---------------------------------   
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- Bahwa sistem penjualan sapi yaitu pedagang beli 

sapi dari feedloter lalu di timbang dan dibawa ke 

RPH, dan pegadang pasar datang ke RPH untuk 

membeli lalu dipotong dan di timbang di RPH. ----   

- Bahwa dalam penjualan tidak ada kesepakatan 

harga jual daging sapi dengan para pedagang sapi 

lainnya di pasaran. -------------------------------------     

- Bahwa tidak ada pembatasan wilayah untuk 

pejualan sapi dan pembeliaan sapi.------------------    

- Bahwa RPH mengadakan demo karena quota yang 

diturunkan oleh Pemerintah sehingga sapi yang di 

butuhkan di pasaran tidak mencukupi  dan 

mengakibatkan harga dipasaran menjadi naik.----  

- Bahwa dengan harga yang cukup tinggi harga 

sapi sebesar Rp. 40.000 – Rp. 43.000/Kg dan 

daging dijual dengan harga tertinggi Rp. 

120.000,/Kg maka para RPH mogok tanggal 09-

12 Agustus 2015. ---------------------------------------  

- Bahwa sasaran demo yaitu feedloter dan 

Pemerintah.  ---------------------------------------------    

- Bahwa tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan 12 

Agustus 2015 saksi masih mendapatkan pasokan 

sapi impor dari feedloter, tetapi harganya tidak 

kuat.  ------------------------------------------------------  

- Bahwa pedagang pasar menjual daging seharga 

Rp. 120.000/kg masih rugi. ---------------------------   

- Bahwa ritme penjualan sapi harus diatur karena 

sapi masih ada yang digemukan dan di hitung 

jumlah stok sapi yang siap panen  -------------------  

- Bahwa biaya untuk penggemukan satu ekor sapi 

perhari untuk sapi lokal sebesar Rp. 25.000,- 

untuk sapi impor sapi tidak mengetahuinya.  -----  

- Bahwa cara saksi membeli sapi  kepada feedloter 

cast, tetapi ada juga orang lain membeli sapi ke 

feedloter dengan cara angsur/tidak cast. -----------   

- Bahwa banyaknya feedloter yang mengeluh 

merugi karena quota turun, dollar naik, dan 

adanya intervensi Pemerintah mengenai harga 

daging sapi kepada feedloter.  -------------------------   

 

2. AHMAD IBNU ATTOILLAH  ---------------------------------  

Di bawah sumpah yang pada initinya menerangkan 

sebagai berikut -----------------------------------------------  

- Bahwa karena permintaan pasar pada tahun 

2014 saksi baru bekerja sebagai pedang sapi ------  
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- Bahwa saksi mendapatkan pasokan sapi dari 

feedloter ---------------------------------------------------  

- Bahwa saksi memotong sapi menggunakan RPH 

Pemerintah, dan RPH Cuma hanya mengambil 

jasa potong saja. ----------------------------------------  

- Bahwa saksi memotong sapi setiap hari mencapai 

4-5 ekor sapi  --------------------------------------------  

- Bahwa saksi mengambil sapi impor dari PT. 

Rumpinary dan sebagian sapi lokal dari kandang 

pesantren.  -----------------------------------------------  

- Bahwa untuk sapi impor saksi hanya mengambil 

dari PT. Rumpinary dan tidak pernah membeli 

dari feedloter lain.  --------------------------------------  

- Bahwa sapi dari feedloter sapi siap potong, 

sedangkan sapi lokal saksi mengambilnya dari 

lampung yang harus digemukan terlebih dahulu. -   

- Bahwa saksi tidak mendapatkan halangan dari 

feedloter untuk menggemukan sapi lokal tersebut, 

melainkan saksi mendapatkan suport dari 

feedloter. --------------------------------------------------  

- Bahwa untuk menggemukan sapi lokal 

membutuhkan biaya perhari untuk konsentrat 

Rp.25.000,-, rumput Rp. 3.000,- /Kg.  --------------     

- Bahwa dalam menjual sapi potong saksi 

mempunyai pasar sendiri.  

- Bahwa harga sapi lokal lebih mahal dari harga 

sapi  impor, selisihnya  Rp. 2.000,- perkilo sampai 

lebih. ------------------------------------------------------  

- Bahwa biasanya perbedaan harga sapi lokal 

dengan sapi impor yaitu pada saat Idul Adha.  ----  

- Bahwa harga daging sapi lokal dipasaran dengan 

harga sapi impor harganya sama. --------------------  

- Bahwa sistem pembelian sapi yang dilakukan oleh 

saksi yaitu saksi meminta sapi lewat telpon 

(order), lalu sapi di lihat, di timbang, di bawa dan 

langsung di bayar melalui transfer.  -----------------  

- Bahwa pada Bulan Agustus 2015 harga Sapi 

sudah sebesar Rp. 43.000,-/Kg, dan saksi 

mengetahui kalau pada saat itu sedang 

penuruanan quota. -------------------------------------  

- Bahwa pada tanggal 8-12 Agustus 2015 saksi 

masih membeli sapi dan memotong sapi sesuai 

dengan permintaan pasar sebanyak 2 ekor yang 

hanya 2 malam (tanggal 8-9 Agustus 2105), dan 

kemudian pada Malam Selasa yaitu tanggal 10 

Agustus 2015 saksi sudah memotong sapi seperti 

biasa sebanyak 6-7 ekor. ------------------------------   
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- Bahwa Saksi ketika membeli sapi dari feedloter 

tidak ada batasan pasokan dari feedloter, dan 

ketika saksi meminta sapi dengan jumlah yang 

ditentukan feedloter memberikannya. ---------------  

- Bahwa saksi mendapatkan ajakan dari rekan-

rekannya melalui WA untuk Demo mogok, tetapi 

saksi tidak ikut ajakan tersebut kareana  

pemotongan sapi di Leuwiliang masih aktif. --------  

- Bahwa ketika harga sapi tinggi harga jual di 

pasaran mengikuti. -------------------------------------  

- Bahwa saksi mengetahui dari media dan feedloter 

bahwa sedang ada kekurangan supplay atau 

penurunan quota dari Pemerintah. ------------------  

- Bahwa feedloter ketika harga sapi naik tidak 

melakukan penimbunan atas sapi tersebut, 

karena ketika stok sapi ada, sapi tersebut 

langsung di timbang sesuai dengan permintaan. --  

 

3. TAMPAN SUJARWADI  --------------------------------------  

Di bawah sumpah yang pada initinya menerangkan 

sebagai berikut  ----------------------------------------------  

- Bahwa saksi ketua Persatuan Pedagang Sapi Kota 

Bandar Lampung. ---------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2003-2007 saksi berjualan 

daging mulai dari 10 Kg sampai dengan 4 ekor 

sapi, yang di ambil oleh saksi dari supplayer di 

bawah feedloter.  

- Bahwa tahun 2008 saksi bertemu dengan 

manager PT. Agro Giri Perkasa dan menjalin 

hubungan/mitra sampai dengan sekarang. --------   

- Bahwa tahun 2009 saksi membangun RPH 

pribadi  ---------------------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2013 – 2015 saksi memotong 

sapi setiap bulannya + sebanyak 600 ekor  --------  

- Bahwa tidak ada pembatasan sapi yang dilakukan 

oleh feedloter, dan harganya pada saat itu sama. -   

- Bahwa pada saat mejelang sebelum lebaran  

sekitar bulan Juli 2015 feedloter mengusulkan 

kepada Pemerintah agar quota sebanyak 200.000 

ekor sapi, tetapi quota dari Pemerintah hanya 

50.000 ekor sehingga harga sapi yang dibeli oleh 

saksi dari feedloter mulai naik. -----------------------  

- Bahwa tanggal 27-30 Juli 2015 karena harga naik 

pedagang dan RPH sepakat untuk tidak 

berjualan, dengan tujuan agar mendapatkan 

perhatian dari Pemerintah.  ---------------------------  
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- Bahwa setelah lebaran saksi meminta penjelasan 

dari feedloter mengenai kenaikan harga tersebut, 

dan feedloter menjelaskan kepada saksi karena 

berkaitan dengan quota yang diturunkan oleh 

Pemerintah dan dollar yang naik informasi dari 

management PT. Agro Giri Perkasa/feedloter dan 

media. -----------------------------------------------------  

- Bahwa pada tanggal 27 - 30 Juli 2015 Lampung 

demo lebih awal karena kenaikan harga sapi, 

dibandingkan dengan Jakarta yang demo pada 

Bulan Agustus 2015. -----------------------------------  

- Bahwa pada saat demo harga daging sapi belum 

turun, tetapi ada penyesuaian harga dengan 

menjelaskan kepada para pedagang daging. -------   

- Bahwa tidak feedloter dibatasi ketika saksi 

membeli sapi Impor.  -----------------------------------  

- Bahwa Pemogokan/demo pada saat itu bertujuan 

ingin menyesuaikan harga pembelian dengan 

harga penjualan (harga pembelian sapi sesuai 

dengan harga penjualan daging sapi di pasaran). -  

- Bahwa  harga sapi lokal lebih mahal dari harga 

sapi Impor, dan harga sapi lokal sampai sekarang 

masih mahal. --------------------------------------------  

- Bahwa Harga sapi di masing-masing feedloter 

berbeda tergantung dari jenis dan umur, kalau 

jenis dan umurnya sama yang membedakannya 

berdasarkan mutu sapi itu. ---------------------------  

- Bahwa di Bandar Lampung ada 4 RPH, dan pada 

saat itu 4 RPH tersebut  mogok. ----------------------  

- Bahwa saksi tidak pernah menjual dan membeli 

sapi di daerah Jabodetabek. --------------------------   

- Bahwa pada tanggal 27-30 Juli 2015 harga sapi di 

Bandar Lampung sebesar Rp. 40.000/Kg dari 

feedloter, dan harga daging di jual dengan harga 

Rp. 110.000/Kg,- sampai dengan Rp. 115.000/Kg 

dikarenakan jeroan, kulit, tulang dan lain-lain 

dapat di jual, sedangkan kalau harga dagingnya 

saja yang di jual  harga bisa sebesar Rp. 

125.000/Kg ----------------------------------------------  

- Bahwa sebelum tanggal 27-30 Juli 2015 harga 

sapi perkilo sebesar Rp. 34.0000- 35.000/Kg, dan 

setelah tanggal 27-30 Juli sampai Agustus  2015 

harga sapi bertahan di harga Rp. 40.000, - 

41.000/kg, harga tersebut turun lagi setelah ada 

kabar quota dari Pemerintah ditambah sehingga 

harga sapi menjadi Rp. 37.000/kg.  -----------------  
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- Bahwa ketika quota turun dan walaupun feedloter 

menaikan harga sapi, feedloter masih tetap 

merugi, dikarenakan di kandang sapi kosong, dan 

feedloter harus dapat mengatur gaji karyawan, 

biaya produksi penggemukan sapi dan lain-lain.  -           

 

B. Saksi Ahli Terlapor  -----------------------------------------------  

1. Dr. Ir. ROHADI TAWAF MS (Ahli Persapian Nasional)  -                                  

Di bawah sumpah yang pada initinya menerangkan 

sebagai berikut :  --------------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 1990 Pemerintah memiliki 

konsep TIGA UNB tujuannya untuk mengimbangi 

pasokan sapi ke dalam negeri. ------------------------  

- Bahwa kebijakan Pemerintah yang terjadi 

sekarang adalah kebijakan yang kontraproduktif. 

- Bahwa pemotongan quota mengganggu bisnis 

daging di dunia ------------------------------------------  

- Bahwa pembentukan harga tidak hanya 

ditentukan oleh daging sapi impor. ------------------  

- Bahwa biaya produksi, harga dolar ikut juga 

menentukan harga daging impor. --------------------  

- Bahwa metode harga daging sapi di Jakarta lebih 

murah dibandingkan harga daging sapi di 

Kalimantan. ----------------------------------------------   

- Bahwa bisnis peternakan sapi impor, feedloter 

merupakan ujung dari bisnis peternakan sapi, 

dan hasil dari penggemukan sapi tersebut 

diserahkan kepada RPH. -------------------------------   

- Bahwa feedloter tidak membawa pengaruh besar 

atas kenaikan harga. -----------------------------------  

- Bahwa untuk menetukan harga jual sapi hidup 

adalah kedua belah pihak yaitu feedloter sebagai 

penjual dengan para jagal sebagai pembeli, dan 

yang menentukan harga daging adalah para 

pedang daging.  ------------------------------------------  

- Bahwa feedloter bekerja dalam menggemukan 

sapi dalam jangka waktu tertentu, dan kalau 

terlalu lama sapi digemukan maka feedloter akan 

merugi. ----------------------------------------------------   

- Bahwa sistem yang paling baIk dalam 

penggemukan sapi impor adalah 60-120 hari 

lebih dari tersebut feedloter merugi dikeranakan 

sapi tersebut banyak lemak. --------------------------  

- Bahwa sapi impor merupakan substitusi dari sapi 

lokal. ------------------------------------------------------  



 

 
-558 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

- Bahwa kejadian kenaikan harga terjadi sepanjang 

tahun, kenaikan harga yang paling tinggi terjadi 

pada tahun 2012. ---------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2011 ada pembetasan sapi 

impor dan kerbau ---------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2013, 17,5% Pemerintah 

menurunkan impor sapi sehingga menyebabkan 

harga sapi naik.  ----------------------------------------  

- Bahwa pada dasarnya feedloter tergantung dari 

kebijakan Pemerintah. ---------------------------------   

- Bahwa yang menjadi faktor feedloter menaikan 

harga sapi yaitu biaya produksi penggemukan. ---   

- Bahwa yang menjadi dampak kenaikan harga 

daging adalah kebijakan Pemerintah yang salah 

dan keliru. ------------------------------------------------   

- Bahwa kebijakan Pemerintah inilah yang menjadi 

sebab permasalahan. -----------------------------------  

- Bahwa kebutuhan sapi impor pertahun adalah 

sebesar 600.000 ekor sampai 800.000, ekor dan 

yang menjadi variabelnya adalah management 

dari Pemerintah sendiri.  ------------------------------  

- Bahwa kebutuhan atas sapi impor pada tahun 

2015 adalah 650.000 ekor pertahun dibagi atas 4 

triwulan, yaitu untuk triwulan I sebesar 250.000 

ekor, triwulan II 250.000 ekor, tetapi di triwulan 

III Pemerintah menurunkan quota yang 

jumlahnya hanya 50.000 ekor sehingga supply 

atas sapi tersebut berkurang, dan menyebabkan 

harga sapi akan tinggi. ---------------------------------  

- Bahwa 90 % adalah yang tercatat daging sapi 

impor, sisanya daging sapi lokal, dan daging 

Ileggal.  ----------------------------------------------------  

- Bahwa daging illegal adalah daging yang beredar 

di lapangan tetapi tidak ada dokumennya.  

- Bahwa sapi lokal dan impor keuntungannya 

sama, yang menjadi perbedaannya sapi lokal sulit 

untuk mendapatkan keseragaman dalam 

pengadaanya.  -------------------------------------------  

- Bahwa Pemerintah menetapkan 4 triwulan 

dengan jumlah yang sudah ditetapkan awal 

tahun.  ----------------------------------------------------    

- Bahwa Pemerintah tidak menghitung ready stok 

sapi melainkan hanya menghitung jumlah sapi 

yang ada. -------------------------------------------------  

- Bahwa kenaikan harga akibat dari penurunan 

quota oleh Pemerintah. --------------------------------  
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- Bahwa pada tahun 2013 sapi lokal menjadi 

substitusi dari sapi impor. ----------------------------  

- Bahwa yang menentukan harga adalah 

kompetitor sebabnya harga dipasaran mahal 

karena pasokan berkurang dan harga berkurang 

karena kemampuan pembeli berdasarkan 

kesepakatan. ---------------------------------------------  

- Bahwa para pembisnis harus memperhitungkan 

populasi dan bahan baku. -----------------------------  

- Bahwa sekitar 30.000 ekor untuk wilayah Jawa 

dan NTT sapi betina lokal yang produktif dipotong 

pada saat hari raya Idul Fitri, Ramadhan dan 

hari-hari besar lainnya  --------------------------------                  

- Bahwa fenomena yang terjadi adalah penurunan 

supply atas sapi lokal disebabkan karena 

kebutuhan sapi lokal tidak didukung oleh 

infrastruktur sehingga menyebabkan sapi naik.  --  

- Bahwa kebutuhan sapi untuk Jabodetabek 

sebanyak 1.500/hari x 360 hari = 540.000 ekor, 

kebutuhan Jabodetabek ini dipenuhi oleh sapi 

lokal, 50% sapi lokal untuk Jakarta.  ---------------  

- Bahwa saksi tidak melihat kontrak antara 

feedloter dengan pihak Australi. ----------------------  

- Bahwa dalam menentukan harga sapi 

berdasarkan fit cost dan variabel cost. --------------  

- Bahwa dikatan ideal adalah kalau variabel cost 

70%, dan fitcost 30%. ----------------------------------  

- Bahwa dengan pengurangan quota, volume sapi 

dikurangi maka variabel costnya mengecil 

sehingga fitcost meningkat, sehingga akan 

menentukan bisnis sapi kedepannya.   -------------     

 

4. KETERANGAN TERLAPOR  -------------------------------------------  

1. TERLAPOR II  (PT.ANDINI PERSADA SEJAHTERA)  ---------  

BAGUS HER BIDIONO (Direktur Keuangan)  -----------------  

- Bahwa terlapor tidak memiliki RPH sendiri. ------------  

- Bahwa Izin impor diperoleh di bawah tahun 2011, 

dengan jumlah impor 1.100 ekor setahun, dan pada 

tahun 2011 - sekarang meningkat sebanyak 3.000 

ekor, tetapi pada tahun  2015 hanya mendapat 500 

ekor.  -----------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor menjadi anggota Assosiasi, dan saksi 

sebagai direktur keuangan belum pernah hadir, 

kadang-kadang saksi hanya dapat noutulen rapat 

yang isinya ; kebijakan informasi, iuran assosiasi. ----   
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- Bahwa sikap assosiasi hanya bersifat menyarankan, 

dan pada tahun 2015 yang dibahas hanya masalah 

pakan MLA dari pihak Australi. ---------------------------   

- Bahwa pihak Assosiasi hanya memberitahukan 

bahwa di tahun 2015 akan ada pengurangan quota 

impor dan menyarankan kepada feedloter harus hati-

hati dengan kondisi tersebut.  -----------------------------  

- Bahwa terlapor mendapatkan sapi lokal dari daerah 

Lampung dan Jawa Tengah, kebanyak sapi lokal 

tersebut diperoleh dari daerah Lampung.  --------------  

- Bahwa untuk membeli sapi lokal mencari sendiri, 

tanpa melalui perantara.  ----------------------------------  

- Bahwa komposisi sapi Impor 70% sapi Lokal 30%.  ---  

- Bahwa wilayah pasar penjualan sapi tersebut di jual 

ke RPH yang teletak di wilayah Cikampek, Karawang, 

Bekasi, Bogor, Tanggerang. --------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2010 pembelian sapi lokal 

menurun dengan jumlah hanya 10%, sedangkan 

untuk sapi impor 90%. -------------------------------------  

- Bahwa harga untuk membeli sapi lokal tidak menjadi 

ukuran, yang menjadi ukuran untuk mendapatkan 

pasokan sapi lokal sangat sulit. ---------------------------  

- Bahwa terlapor memiliki izin sejak tahun 2011, 

eksportirnya dari Austrak.  --------------------------------  

- Bahwa system pembayaran sapi impornya yaitu 

membayar 10% - 25%, pada saat sapi di seleksi di 

pelabuhan Australi ditambah 40%, dan saat 

pembelian tidak ada kontrak dengan pihak Australi, 

hanya pengajuan IL lalu ada penawaran. ---------------   

- Bahwa lebih menguntungkan ketika menggemukan 

sapi Impor dibandingkan dengan sapi lokal. ------------  

- Bahwa maksimal pemeliharaan adalah selama 120 

hari minimal 90 hari.   --------------------------------------  

- Bahwa biaya penggemukan sapi Impor biasanya 

memakan biaya  sebesar Rp. 31.000,-/hari dengan 

komposisi ;  ---------------------------------------------------  

 Konsentrat  ------------------------------------------------  

 Ijoan,  ------------------------------------------------------  

 beberapa obat-obatan/vitamin,  -----------------------  

 tenaga kerja sendiri sebesar Rp.7.000/hari dikali 

jumlah sapi (biasanya 100 ekor sapi untuk 2 

orang),  -----------------------------------------------------  

 kontrol dari veetbang (mekanik) sehari 3 kali,  -----  

 Biiaya yang paling mahal untuk biaya 

penggemukan adalah onggo,katul, kalar/gandum.  



 

 
-561 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

- Biiaya penggemukan untuk sapi lokal sebesar Rp. 

25.000 – Rp. 28.000/hari, biaya sapi lokal lebih 

murah dikarena berat badanya tidak cepat gemuk, 

sedangkan untuk sapi impor biaya mahal tetapi 

hasilnya berat badan sapi cepat gemuk. -----------------     

- Bahwa margin yang diambil untuk penjual Rp. 

1.500/Kg.  ----------------------------------------------------  

- Bahwa ketika pada tahun 2012 - sekarang dampak 

dari penurunan quota, Importir mengalami defisit 

sehingga Terlapor harus melakukan pengurangan 

tenaga kerja/karyawan. ------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2013 ada kenaikan harga, tetapi 

masih tidak mengangkat harga di pasaran, sehingga 

harus menjual dengan harga normal.  -------------------  

- Bahwa pada saat ada gejolak kenaikan harga, harga 

sapi yang di jual oleh terlapor tidak naik, harga pasar 

pada saat itu diangka Rp.37.000/kg, dan yang 

dilakukan terlapor adalah mengurangi pasokan. ------   

- Bahwa pada 2013 - 2014 terlapor masih 

mendapatkan pasokan impor, sedangkan pada tahun 

2015 terlapor tidak mendapatkan pasokan.  ------------  

- Bahwa dengan adanya kenaikan harga, para 

pedagang melakukan komplen kepada terlapor 

sehingga pihak marketing terlpaor  menjelaskan 

dengan apa adanya bahwa harga tersebut naik. -------     

- Bahwa pada tahun 2015 kondisi harga pada lebel 

naik, dengan kondisi demikian terlapor sudah tidak 

mampu mengikuti mekanisme pasar. --------------------  

- Bahwa terakhir terlapor menjual sapi impor ke 

pasaran pada tahun 2014.  --------------------------------  

- Bahwa pada Triwulan II Bulan April, Mei, Juni 2015 

terlapor  mendapatkan pasokan sapi impor sebanyak 

4.000 ekor yang harus dijual pada bulan Juli, 

Agustus, September 2015.  --------------------------------  

- Bahwa realisasinya pada Bulan April, Mei, Juni 2015 

ketika mendapatkan sapi impor pihak terlapor 

langsung menjual sapi  bakalan kepada importir lain 

yaitu PT. Catur Mitra Taruma. ----------------------------   

- Bahwa pada tahun 2015 pihak terlapor sudah tidak 

menjual sapi impor lagi sehingga sudah tidak ada 

hubungan lagi dengan RPH. -------------------------------  

- Bahwa penambahan berat badan sapi impor ketika 

digemukan rata-rata 1 kg 44 ons/hari.  -----------------  

- Bahwa untuk menentukan kenaikan harga sapi 

dihitung dari biaya-biaya pengeluaran terlapor --------    

- Bahwa harga sapi biasanya pada Hari Raya Idul Fitri 

naik 2 kali lipat, karena harus menghitung biaya-
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biaya (misal ; biaya pengakutan/Truck, tenaga kerja 

dan lain-lain, biasanya naik 2 kali lipat).  ---------------  

 

2. TERLAPOR III (PT. AGRO GIRI PERKASA)  --------------------  

WILLIAM (COO)  ---------------------------------------------------  

- Bahwa perusahaan Berdiri sejak tahun 2002, 

memulai bisnis sapi impor sejak tahun 2002, 

perusahaan bergerak dibidang usaha ; ------------------  

 Membeli sapi Impor  -------------------------------------  

 Menggemukan --------------------------------------------   

 Menjual  ---------------------------------------------------  

 Pengembangbiakan sapi  -------------------------------  

 Menitipkan sapi kepada petani-petani sekitar 

perusahaan,  ----------------------------------------------  

 General trading.  -----------------------------------------  

- Bahwa maksimal kandang dapat menampung sapi 

sebanyak 20.000 ekor, tetapi pada saat ini hanya 

terisi 6.000 ekor sapi yang ada di kandang.  ------------       

- Bahwa pada tahun 2007 sistem importasi sapi lebih 

sederhana, izin satu kali dalam setahun.  ---------------  

- Bahwa tahun 2007 terlapor mendapatkan izin sapi 

indukan, bakalan, dan sapi siap potong, dan 

memilihara sapi lokal dengan jumlah tidak terlalu 

banyak. --------------------------------------------------------  

- Bahwa ketika tahun 2007 tidak ada ketetapan quota 

impor, tetapi pengajuan berdasarkan potensi pasar 

dan suplayer.  ------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor membeli sapi lokal dari daerah Jawa 

Timur. ---------------------------------------------------------  

- Bahwa ketika sapi lokal tersebut di bawa dari tempat 

sampai kandang mengalami penyusutan berat badan 

berkisar antara 10% - 15%, jika mengalami 

penyusutan banyak maka sapi akan sakit. -------------   

- Bahwa pembelian sapi lokal tersebut untuk 

digemukan lagi.  ---------------------------------------------    

- Bahwa resiko memelihara sapi lokal yaitu pengaruh 

penyusutan, gentik sapi, pemeliharaannya satu ekor 

sapi lokal  menggunakan tali sehingga harus banyak 

mempersiapkan tali, sedangkan kandang tidak 

meggunakan tali.  --------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2012 memelihara sapi lokal sebanyak 

2.000 ekor tetapi tidak menguntungkan, dan 

sekarang hanya memelihara sebanyak 200 – 300 

ekor.  -----------------------------------------------------------  

- Bahwa pasokan atas sapi lokal sudah semakin susah, 

dan harganya sudah mahal.  ------------------------------  
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- Bahwa harga sapi lokal selalu diatas harga sapi 

impor, perbedaanya biasanya Rp. 1.000 – Rp. 

3.000,/Kg.  ----------------------------------------------------  

- Bahwa setelah ada pembatasan impor oleh 

Pemerintah, tahun 2012 terlapor pernah membeli 

sendiri sapi lokal kepada petani-petani, hal tersebut 

merusak harga pasar sehingga harga menjadi naik, 

selanjutnya pembelian sapi lokal menggunakan 

agen/broker. --------------------------------------------------  

- Bahwa sejak tahun 2012 harga sapi lokal sudah 

berangsur-angsur naik, sehingga sudah tidak masuk 

hitung terlapor   ----------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2013 terlapor menjual sapi impor 

seharga Rp. 38.000 – Rp.39.000/Kg harga masih 

diterima di pasar, tetapi  permintaan pasar 

mengurang sehingga dari 1.500 – 2.500 ekor menjadi 

1.000 – 750 ekor pertahun. --------------------------------  

- Bahwa terlapor tidak mengetahui adanya mogok, 

yang melakukan mogok adalah pedagang, terlapor 

cuma hanya memberikan penjelasan bahwa harga 

sapi sekarang naik dikarenakan terlapor harus 

memperhitungkan biaya yang harus ditanggung 

untuk penggemukan persatu ekor sapi. -----------------  

- Bahwa pada Bulan Juli 2013 ada penambahan quota 

dari Pemerintah, tanpa ada intervensi dari 

Pemerintah harga sapi mengalami anjok/turun 

menjadi Rp. 3.6000/kg.  ------------------------------------  

- Bahwa tahun 2014 quota dibebaskan oleh 

Pemerintah, pengajukan impor hanya dilihat dari 

pasar dan supply, sehingga harga sapi sebesar Rp. 

32.000 – Rp.33.000/kg, bila penjualan sapi di bawah 

harga tersebut terlapor mengalami kerugian, karena 

banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan kepada 

Pemerintah.  --------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor masuk dalam Assosiasi Appindo, hal-

hal yang selalu dibicarakan ketika ada musyawarah 

dalam Asosiasi adalah masalah peraturan Pemerintah 

yang berlaku, dan apa yang menjadi ladasan 

Pemerintah ketika menggunakan peraturan. -----------  

- Bahwa Asosiasi tidak pernah membahas keterlibatan 

harga sapi.  ---------------------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2015 terlapor mendapatkan 

pasokan sapi impor sebanyak 23.150 ekor pertahun. -   

- Bahwa sapi impor dialokasi ke daerah Jakarta, 

Karawaci, Cilangkap sebesar 20 %, sisanya 80% ke 

daerah Sumatra (Lampung, Baturaja, Palembang, 

Pekan Baru).  -------------------------------------------------  
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- Bahwa pembeli melalui RPH Jakarta yang 80% 

disupplay ke pasar becek, 20 % kolega ------------------  

- Bahwa akhir Bulan Juni 2015 mengajukan izin Impor 

ke daerah sebanyak 8.000 ekor, dan rekomendasi 

dari daerah diajukan ke Menteri Pertanian, dan izin 

impor keluar telat  yaitu seharusnya awal Juli tetapi 

pertengahan Juli  baru keluar.  ---------------------------  

- Bahwa pengajuan izin impor sebanyak 8.000 ekor 

ditolak,  Pemerintah hanya mengeluarkan izin impor 

(SPI) sebanyak 7.000 ekor.  --------------------------------  

- Bahwa terlapor tidak mengetahui Pemerintah akan 

mengurangi quota, mengetahuinya ketika SPI 

diterima dan mengetahui dari media.  -------------------  

- Bahwa harga di triwulan III naik karena ;  --------------  

 harus membagi overhard dengan sapi yang sedikit 

dengan total biaya 15% - 20%,  ------------------------  

 harga sapi di Australi naik dari  2,3 – 2,4 dollar.  --  

 Terlapor  dalam posisi rugi. ----------------------------  

- Bahwa untuk menggemukan sapi impor memakan 

waktu sekitar 120 hari, selama waktu tersebut berat 

badan sapi biasanya naik 200 kg tergantung jenis 

sapi tersebut.  ------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor membeli sapi di Australi seharga Rp. 

47.000/kg, dijual Rp. 42.000/kg  -------------------------  

- Bahwa akhir 2015 total seluruhnya terlapor 

mengalami kerugian. ----------------------------------------   

- Bahwa alasan terlapor menaikan harga kepada RPH 

adalah ;  -------------------------------------------------------  

 Tidak mendapatkan sapi impor  -----------------------  

 Harus membayar karyawan sebanyak 150 orang --  

 Barang habis saat itu juga sehingga kandang 

kosong.  ----------------------------------------------------  

 Quota turun-----------------------------------------------  

 Dollar naik  -----------------------------------------------  

 Harga pembelian di Australi naik.---------------------  

- Bahwa ketika harga naik sapi yang ada dikandang 

berjumlah 8.500 ekor, 3.000 ekor sapi siap potong, 

5.500 sapi belum siap potong.  ----------------------------  

- Bahwa terlapor harus mengatur pengeluaran sapi 

karena bayak permintaan dari pedagang setiap 

harinya/menjaga pasar agar tidak ada kelangkaan, 

dan untuk mengatur biaya yang harus dikeluarkan 

oleh terlapor termasuk biaya gaji karyawan.  -----------                 

- Bahwa selama ada stok dan produksi terlapor tidak 

pernah mengatur pasokan sapi.---------------------------  
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- Bahwa supply sapi sesuai dengan permintaan 

dilakukan dengan rutin dengan jumlah yang berbeda-

beda.  ----------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor tidak mengetahui quota akan turun, 

mengetahuinya  dari SPI yang diterima.  ----------------  

- Bahwa di assosiasi tidak pernah membicarakan 

harga, dan itu merupakan strategi terlapor ketika 

harga naik dan ketika harga turun.  ---------------------  

- Bahwa di appindo tidak pernah ada pertemuan 

dengan para  pedagang untuk membicarakan harga di 

pasaran. -------------------------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2015 mendapatkan pasokan sapi 

sebesar 24.261 ekor. ----------------------------------------  

- Bahwa sapi tersebut didistribusikan sebesar 20 % ke 

RPH Cilangkap dan Karawaci. -----------------------------  

- Bahwa pada Q1 2015 terlapor menjual sapi seharga 

Rp. 34.000 – Rp. 35.000/kg dan Bulan Agustus 2015 

terlapor menjual sapi impor seharga Rp. 40.000/kg. --   

- Bahwa tahun 2012 – 2013 dibatasi quotanya, 2014 

quota dibebaskan, 2015 quota dibatasi. -----------------   

- Bahwa tidak mungkin ada harga yang loncat-loncat 

kalau Pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan 

quota.  ---------------------------------------------------------  

- Bahwa harga di Australi tahun 2015 pada Q1 

ditetapkan 2,5, Q2 biasanya turun, tetapi naik tipis 

diangka 2,5 – 2,7, Q3 harga  diangka 2,7 – 2,9, di Q4 

harga naik tinggi (pecah rekor) karena kebijakan 

Pemerintah yang supplynya turun.  ----------------------  

- Bahwa ketika ada kebijakan Pemerintah tersebut, 

Dewan Asosiasi mengadakan rapat untuk membahas 

bagaimana memberikan masukkan kepada 

Pemerintah atas kebijakan tersebut, dan hasilnya 

Direktur Eksecutive menyampaikannya kepada 

Pemerintah.  --------------------------------------------------  

- Bahwa Pemerintah dalam menetapkan quota tidak 

pasati (misteri) -----------------------------------------------  

- Bahwa harga daging di Indonesia relatif sama dengan 

harga daging di negara-negara Asia lainnya, kecuali 

harga daging di Cina lebih mahal.  -----------------------  

- Bahwa ekspotir di Australi yaitu Austrak dan Wellajt.   

- Bahwa Bulan Juni – Juli 2015 Terlapor tidak 

mengetahui ada pertemuan antara Assosiasi dengan 

Menteri Pertanian.  ------------------------------------------  

 

3. TERLAPOR IV (PT. AGRISATWA JAYA KENCANA)  ----------  

MUHAMMAD ZULKARNAIN (Direktur)  ------------------------  
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- Bahwa PT. Agrisatwa Jaya Kencana didirikan pada 

tahun 2002, Kantor pusat berkedudukan di BDS 

Tangerang, sedangkan kandang terletak di Subang 

Jawa Barat, dengan kapasitas kandang menampung 

30.000 ekor sapi. --------------------------------------------   

- Bahwa terlapor bergerak di bidang usaha 

penggemukan sapi, dengan pasar sebagian besar 

wilayah Bandung, Cirebon, Jabodetabek sebesar 20 

%.  --------------------------------------------------------------  

- Bahwa memiliki RPH di daerah Cilangkap, Kota 

Bekasi, Sinar Kulon, Parung Panjang, ada 28 RPH di 

Jabodetabek. -------------------------------------------------  

- Bahwa sapi bakal digemukan selama 90-110 hari dan 

dijual ke jagal-jagal yang ada di RPH. --------------------   

- Bahwa terlapor memiliki anak perusahaan yaitu PT. 

Legok Makmur Lestari, yang bisnis usahanya 

penggemukan sapi dengan pasar 100% wilayah 

Jabodetabek, kandangnya terletak di Tanggerang.  ----     

- Bahwa tahun 2012- 2013 karena kekurangan sapi 

Impor, sapi lokal sebagai pengganti sapi impor 

dengan mencari ke Daerah Jawa Timur, tahun 2013 

volume sapi lokal menurun, oleh karena itu lebih dari  

+ 50% sapi lokal tidak sepenuhnya menjadi pengganti 

sapi impor. ----------------------------------------------------   

- Bahwa faktor harga menjadi penentu sehingga 

kesulitan untuk medapatkan sapi lokal, sepanjang 

jika harga masuk maka sapi lokal diambil, dan kalau 

tidak menguntungkan maka volume sapi lokal 

berkurang.  

- Bahwa tahun 2013 kesulitan untuk mencari sapi 

lokal, dan di Triwulan III bulan Juli 2013 quota impor 

sudah dibuka kembali sehingga terlapor 

mendapatkan pasokan sapi impor dan beralih ke sapi 

impor-----------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor untuk menyikapi quota terbatas dan 

pasokan sapi lokal terbatas, harus melakukan ; 

evisiensi/strategi internal dengan cara sapi lokal bisa 

mengisi kekurangan sapi impor.  -------------------------  

- Bahwa yang menjadi perubahan harga pada sapi 

lokal adalah karena lokasi pengambilan sapi lokalnya 

berbeda-beda, dan karena banyak permintaan maka 

harga menjadi mahal. ---------------------------------------  

- Bahwa pada priode yang sama harga sapi impor 

berbeda dengan sapi lokal, awal tahun 2013 

dikarenakan ada penurunan quota sehingga ada 

kenaikan penjualan sapi impor sebesar Rp. 500/kg   
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dari Rp. 34.000/kg, April Rp. 34.000/kg, Mei menjadi 

Rp. 36.000/kg Juni turun Rp. 35.000/Kg. --------------  

- Bahwa pemeliharaan sapi impor dengan sapi lokal 

berbeda pemeliharaannya, kalau sapi impor di lepas, 

sedangkan untuk sapi lokal diikat, sehingga 

kenaikannya harga rata-ratanyanya berbeda. ----------        

- Bahwa tahun 2013 dengan kondisi yang terjadi pada 

saat itu, terlapor tidak mengatur pembatasan 

pasokan, tetapi harus mengatur strategi usaha.  ------  

- Bahwa Agustus 2015 quota sapi impor menurun, dan 

tidak ada sapi lokal, maka karena ada peningkatan 

overhad dan beban yang harus dikuti dengan pakan 

sapi, maka menaikan harga untuk estimasi 

kedepannya.  -------------------------------------------------  

- Bahwa Juli 2015 penurunan quota oleh Pemerintah 

yaitu sebanyak 50.000 ekor baru dikeluarkan, 

terlpaor tidak mengetahui sebelumnya bahwa 

Pemerintah akan menurunkan quota, terlapor 

mengajukan sebanyak 18.000 ekor, tetapi terlapor 

mengetahuinya pada saat SPI diterima dengan jumlah 

hanya 3.855 ekor, sehingga harus mengatur 

pengeluaran stok bulan kedepannya karena persedian 

stok di kandang hanya 3.000 ekor. -----------------------  

- Bahwa tahun 2014 quota di buka lagi terlapor tida 

mencoba dan mencari sapi lokal.  ------------------------  

- Bahwa awal 2015 ada pengalihan izin yang tadinya 

dikeluarkan oleh Departemen Pertanian ke 

Departemen Perdagangan. ---------------------------------   

- Bahwa harga sapi bakalan dengan harga sapi potong 

berbeda karena sapi potong tidak dilakukan 

penggemukan lagi, sapi keluar dari kapal di bawa 

kerantina selama 14 hari dan setelah itu sapi di jual 

kepasaran, berbeda dengan sapi bakalan sehingga 

ada nilai tambah untuk sapi bakalan. -------------------  

- Bahwa tahun 2014 perusahan menerima sapi impor 

bakalan sebanyak 41.853 ekor, sapi siap potong 8999 

ekor ------------------------------------------------------------   

- Bahwa harga sapi potong di pasaran pada saat itu Rp. 

31.000 – Rp. 35.000/kg sedangkan sapi bakalan Rp. 

34.000/kg  ----------------------------------------------------  

- Bahwa eksportir sapi di Australi yaitu Wellajt dengan 

harga pembelian sapi bakalan tahun 2013 seharga  

2,5 – 2,6 dollar, tahun 2014 naik 2,6 -2,7 dollar, 2015 

naik 30 dollar dan Bulan Desember 2014 harga sapi 

sampai sekarang seharga 3,4 dollar. ---------------------  

- Bahwa terlapor pernah ikut rapat APPINDO, di 

Appindo tidak ada rapat rutin, tidak membicarakan 
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penurunan quota, dan terlapor  pernah ikut 

pertemuan di Kementerian Pertanian yang isinya 

Cuma ramah tamah saja, tidak ada himbauan atau 

membicarakan harga, pasokan quota dan lain-lain. ---   

- Bahwa ketika ada mogok yang mengadakan mogok 

adalah pedagang daging bukan feedloter. ---------------  

- Bahwa ketika ada pemogokan ada jagal yang 

melakukan mogok ada juga jagal yang tidak 

melakukan mogok, karena tipe jagal berbeda-beda 

ketika harga di feedloter naik harga di jagal juga naik, 

ketika feedloter menurunkan harga harga di jagal 

belum tentu turun.  -----------------------------------------  

- Bahwa sebelum pedagang daging melakukan mogok 

pedagang mengeluhakan kenaikan harga kepada 

terlapor.  ------------------------------------------------------  

- Bahwa karena Pemerintah mengeluarkan pembatasan 

quota, maka assosiasi banyak melakukan pertemuan 

dengan Kadin, Bin, yang  dilakukan jauh setelah 

demo, sehingga dengan pendekatan assosiasi kepada 

Pemerintah hasilnya quota oleh Pemerintah 

diperbesar pada 2016. --------------------------------------  

- Bahwa ketika ada rapat Dewan Asosiasi, rapat 

tersebut tidak pernah membicarakan bisnis, yang 

dibicarakan adalah mengenai kebijakan Pemerintah, 

tranning, tidak membicarakan masalah 

material/harga. ----------------------------------------------   

- Bahwa ketika quota sudah ditentukan oleh 

Pemerintah maka  assosiasi membicarakan hal itu, 

dan dalam assosiasi tidak membicarakan berapa tiap 

feedloter mendapatkan jatah quota.    --------------------   

- Bahwa Pemerintah dalam mengeluarkan quata 

bersifat misteri yang sampai dengan saat ini tidak 

terbuka, walaupun assosiasi melalui direktur 

eksecutive penah menyampaikan kepada Pemerintah 

tetapi hasilnya sampai dengan saat ini tidak ada 

jawaban dari Pemerintah.  ---------------------------------  

- Bahwa yang menjadi pertimbangan Pemerintah dalam 

mengeluarkan izin impor yaitu; fasilitas kandang, 

skala ekonomi, dan pasar. ---------------------------------   

- Bahwa terlapor biasanya menjual sapi sebulan 

sebanyak 3.000 ekor. ---------------------------------------   

- Bahwa akibat adanya kebijakan Pemerintah pada 

bulan, Juni, Juli, Agustus 2015 terlapor melakukan 

pengurangan karyawan dari total karyawan + 400 

orang sekarang tinggal 150 orang, dengan harga 

dipaksakan oleh Pemerintah sebesar Rp. 38.000/kg 
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harga tidak masuk karena punya harga produksi 

yang cukup mahal. ------------------------------------------   

- Bahwa persaingan usaha pada sapi impor ini ketat 

karena harga jual ditentukan oleh kwalitas sapi itu, 

dan cost dan tidak ada room negosiasi, dan pedagang 

bisa lari.  ------------------------------------------------------  

- Bahwa supply sapi dalam usaha ini tergantung dari 

kebijakan Pemerintah karena bahan baku masih 

dalam impor, sehingga kebijakan Pemerintah dan 

kepastian yang tidak jelas tenatang izin impor dari 

Pemerintah menjadi problem.  -----------------------------  

- Bahwa terlapor kesulitan untuk mendapatkan sapi 

lokal karena sapi lokal jumlahnya ada atau tidak dan 

sulit untuk menentukan kwalitas sapinya yang 

beragam dengan harga dan populasinya sedikit, 

karena petani memiliki sapi lokal paling banyak 10 

ekor untuk beberapa orang, kalau sapi impor dengan 

jumlah yang banyak untuk 1 orang petani. -------------  

- Bahwa sapi lokal menjadi substitusi ketika 

keberadaan sapi impor tidak ada.  ------------------------  

- Bahwa yang membedakan harga yaitu karena 

kandungan daging dan tulang wlaupun sama 

sehingga sapi bersifat heterogen.  -------------------------  

- Bahwa sistem Pemerintah dalam menentukan quota 

masih bagus, tetapi yang kurang bagus adalah tidak 

adannya kepasatian penentuan quota yang akan 

dikeluarkan oleh Pemerintah, karena selamanya 

pelaku usaha akan bergantung pada kebijakan 

Pemerintah.  --------------------------------------------------  

- Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan harga naik 

yaitu ; ----------------------------------------------------------  

 Supply bahan baku/quota -----------------------------  

 Harga bahan baku berdasarkan nilai dollar  --------  

- Bahwa importir daging sangat berpengaruh terhadap 

harga daging sapi di pasar.  --------------------------------  

 

4. TERLAPOR XIII (PT. LEGOK MAKMUR LESTARI) ------------  

ANNISA (Direktur)  ------------------------------------------------  

- Bahwa menjabat menjadi Direktur sejak tahun 2016, 

sebelumnya menjabat sebagai lagal manager di 

perusahan dan PT. Agrisatwa Jaya Kencana, dengan 

Komisaris perusahan Bapak M. Zulkarnaen, 

pemegang saham PT. MJK 99%, dan 1% Ahmad 

Nursada. ------------------------------------------------------   

- Bahwa luas tanah terlapor untuk produksi sapi diatas 

tanah 7,5 ha dengan kafasitas kandang 12.000 ekor. -  
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- Bahwa memiliki 28 RPH, yang 2 RPH tidak aktif, 

sehingga total RPH yang aktif adalah 26 RPH sampai 

sekarang, dengan pangsa pasar 100% di wilayah 

Jabodetabek  -------------------------------------------------        

- Bahwa mendapatkan izin impor sejak tahun 2013 

dengan total 6.000 ekor dan mendapatkan tambahan 

izin impor menjadi 15.000 ekor. --------------------------   

- Bahwa mekanisme pengurusan izin impor dari tahun 

2012 – 2015 tidak ada perubahan,  ----------------------         

- Bahwa tahun 2014 Q1 mendapatkan sapi bakalan 

dan sapi siap potong, di Bulan Nopember dan 

Desember mendapatkan sapi siap potong sebanyak 

4.000 ekor 25 % dari sapi bakalan.  ----------------------  

- Bahwa sapi impor dari Australi menggunakan kapal 

dengan berat badan sapi 300 Kg, kemudian sapi 

digemukan 90 – 120 hari sehingga berat badan 

menjadi 500 Kg, dengan menghitung pengeluaran 

biaya-biaya pakan setiap harinya untuk 

penggemukan.  -----------------------------------------------    

- Bahwa pengemukan sapi bakalan memakan waktu 

90-120 hari.  --------------------------------------------------  

- Bahwa proses kedatangan sapi harus masuk 

karantina selama 14 hari, kemudian sapi dipilih ada 

yang 90 hari dan ada yang 120 hari sapi untuk 

dilepas.   -------------------------------------------------------   

- Bahwa awal 2015 sapi kosong, dan bulan Pebruari 

baru mendapatkan izin impor, dan mendaptkan lagi 

bulan Mei, pada QIV permintaan 12.000 ekor tetapi 

Pemerintah hanya memberikan izin impor sebanyak 

8.000 ekor. ----------------------------------------------------   

- Bahwa pada tahun 2105 izin quota (SPI) diterima 

pada tanggal 10 Juli 2015, SPI dikirim ke Australi, 

dan sapi diterima pada Bulan Agustus – September, 

yang dapat dikonsumsi pada Bulan Desember. --------   

- Bahwa pembelian sapi di Australi menggunkan nilai 

dollar Usa, dan pada saat Bulan Juli ke Juli dollar 

Usa naik, sehingga harga  penjualan naik sebesar Rp. 

3.000/kg, dan selain itu juga kenaikan harga 

disebabkan karena ; -----------------------------------------  

 Harga beli sapi impor di Australi dari Bulan 

Pebruari - Desember selalu naik, ----------------------   

 Menghitung biaya produksi sebayak 20 item dan 

yang menjadi mahal adalah biaya pakan ------------  

 Biaya tenaga kerja dan  ---------------------------------  

 Bunga bank. ----------------------------------------------  
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Oleh karena itu terlapor harus memperhitungkan hal 

tersebut sehingga menyebabkan harga jual sapi impor 

menjadi naik  -------------------------------------------------  

- Bahwa Bulan Agustus 2015 masih berjualan dengan 

memasok kepada 26 RPH yang ada.  ---------------------  

- Bahwa ketika ada pemogokan para jagal datang 

ketemu marketing menanyakan kenaikan harga, 

tetapi terlapor pada saat itu masih memasok sapi 

kepada RPH sesuai dengan permintaan.-----------------  

- Bahwa terlapor bergabung dalam Asosiasi, ketika 

rapat di assosiasi pada tahun 2013 komisaris 

perusahaan datang dan meceritakan bahwa yang 

dibicarakan dalam assosiasi yaitu tentang kebijakan 

Pemerintah dan persyaratan teknik impor.  -------------  

- Bahwa Terlapor pernah hadir dalam pertemuan 

assosiasi untuk membahas kebijakan Pemerintah dan 

membahas Permentan tahun 2013.  ---------------------  

- Bahwa terlapor tidak pernah menghadiri rapat 

assosiasi setelah adanya pemogokan. --------------------  

- Bahwa pada saat pemogokan harga sapi impor 

tanggal 8 Agustus sebesar Rp. 44.000/kg  dan 

tanggal 09 Agustus menjai Rp. 38.000/kg --------------  

- Bahwa ketika harga di pasar naik terlapor tidak 

mengetahuinya, karena pernah ada kejadian harga di 

terlapor turun tetapi harga jagal di pasar harga naik.-  

- Bahwa tahun 2015 dengan menurunya quota dari 

Pemerintah maka mempengaruhi harga menjadi naik, 

sehingga terlapor  mengalami kerugian dan akibatnya 

terlapor melakukan pengurangan karyawan dari 

jumlah karyawan 300 orang saat ini tinggal 130 

orang.  ---------------------------------------------------------  

- Bahwa yang membedakan terlapor dengan PT. 

Agrisatwa adalah pasar terlapor 100% Jabodetabek, 

sedangkan PT. Agrisatwa sebagian besar untuk 

wilayah Jawa Barat.  ----------------------------------------  

 

5. TERLAPOR VII (PT. BINA MENTARI TUNGGAL)  -------------  

BUDI SATRIA, SH (Direktur)  ------------------------------------  

- Bahwa PT. Bina Mentari Tunggal didirikan pada 

tahun 1999, pemegang sahamnya Yuan Permata 

Ading, Alfatiana Avianti Adeng, usahanya bergerak 

dibidang penggemukan sapi bakalan untuk dipotong 

sendiri , sapi potong, dan industri daging. --------------  

- Bahwa bahan baku sapi siap potong, sapi bakalan 

yang akan digemukan adalah sapi impor yang dibeli 

dari Australia (Eksportirnya  yaitu Internasional lake 
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stoke, Ostrak, Halim) tahun 1999, dan sekarang 

eksportirnya hanya Internasional lake stoke. -----------  

- Bahwa kandang dan RPH terletak di daerah Subang --   

- Bahwa terlapor yaitu super market, modren market 

(lion, giant, dan lain-lain), dai daerah Jabodetabek. ---  

- Bahwa RPH yang dimiliki adalah RPH 1 type A potong 

yang dapat memotong 225 ekor/hari, dan RPH milik 

terlapor tidak pernah menerima pemotongan hewan 

dari yang lain selain milik terlapor, jagalnya ada di 

Jawa Barat dan Jakarta.  ----------------------------------  

- Bahwa setiap tahun RPH di Audit, biaya dari terlapor    

- Bahwa tahun 1999 – 2010 selain menjual sapi potong 

menjual juga sapi hidup dengan tujuan pengendalian 

daging. ---------------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2012 -2015 penjualan dalam bentuk 

daging dengan, dahulu Jagal dapat memotong sapi 

potong di RPH sekarang sudah tidak bisa lagi. ---------  

- Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan dengan 

pembatasan berat sapi dari Australi masuk ke 

Indonesaa seberat 350 Kg, harga bergejolak karena 

ketersediaan sapi seberat tersebut terbatas. ------------  

- Bahwa Pemerintah mengeluarkan kebijakan tujuanya 

adalah untuk perlindungan petani sapi di Indonesia, 

tetapi dampak dari kebijakan tersebut adalah 

semakin diatur sapi impor masuk, maka harga 

semakin mahal, sehingga harus bersaing dengan 

Vietnam dan Malaysia.  -------------------------------------   

- Bahwa kebijakan Pemerintah biasa 700.000 ekor, 

sekarang menjadi 400.000 ekor.  -------------------------  

- Bahwa dahulu distribusi sapi lokal NTT terbesar di 

Jakarta --------------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2012 quota impor dikurangi dan 

melakukan penyerapan sapi lokal, sehingga naik 

karena supply and demend banyak, maka 

menyebabkan harga naik-----------------------------------  

- Bahwa sebelum tahun 2009 selisih harga sapi lokal 

dengan sapi impor berkisar seharga Rp. 2.000 – Rp. 

3.000/kg. -----------------------------------------------------  

- Bahwa cara berhitung terlapor dengan industri rakyat 

berbeda, yaitu feedloter  memperhitungkan biaya 

pengeluaran selama penggemukan, biaya tenaga 

kerja, dan waktu penggemukan, sedangkan untuk 

industri rakyat tidak memperhitungkan hal tersebut 

karena memang tidak ada. ---------------------------------  

- Bahwa industri sapi importir bagi terlapor adalah 

merupakan bisnis.  ------------------------------------------  
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- Bahwa regulasi perizinan sapi impor potong dengan 

sapi impor bakalan adalah sama, SPI dikeluarkan 

dengan jangka waktu 3 bulan, dan apabila tidak 

digunakan maka maka SPI tersebut hangus, dan 

pada tahun 2015 terjadi peralihan pengeluaran izin 

impor dari Kementan beralih kepada Kemendag.  -----   

- Bahwa Agustus 2013 sampai dengan akhir 2014 

kondisi jumlah volume tetap, sehingga harga turun.  -  

- Bahwa tahun 2010-2011 tidak ada gejolak harga, 

karena sapi impor tetap, tahun 2012 ada pembatasan 

quota sehingga harga bergejolak naik, tahun 2013 

Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai sapi 

impor siap potong yang merupakan penyeimbang atas 

sapi bakalan, tahun 2014 sapi siap potong dilarang, 

sehinga dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang 

salah membuat gejolak harga dipasaran menjadi naik.  

- Bahwa negara yang bebas PMK adalah Australia.  -----  

- Bahwa yang menyebabkan sumber harga kenaikan 

harga adalah kebijakan Pemerintah. ---------------------  

- Bahwa tahun 2014 dalam setahun terlapor 

mengimpor daging  sebanyak 1700 ton, dan 

mendapatkan sapi impor sebanyak 10.500 ekor, 

setahun (sehingga daging impor 50%, dari sapi impor 

yang diterima).   ----------------------------------------------       

- Bahwa untuk daging impor di jual ke industrian 

olahan Baso, Sosis, koleka dan supermarket.  ---------  

- Bahwa tahun 2014 daging frozen lebih murah dari 

daging fress. --------------------------------------------------  

- Bahwa pasar daging fress masuk ke modern market.   

- Bahwa dilihat dari fungsi daging frozen, dan sapi 

lokal dapat mensubstitusi daging sapi impor.  ---------    

- Bahwa pada tahun 2015 Triwulan III Bulan Juli –

Agustus 2015 harga daging naik, dan terlapor tidak 

menjual daging keluar melainkan terlapor memotong 

sapi hasil penggemukan sendiri.  -------------------------  

- Bahwa dalam rapat Asosiasi tidak pernah membahas 

mengenai pengaturan harga, dan batas wilayah 

pasar, dan yang dibicarakan  ketika rapat asosiasi 

pada tahun 2015 yaitu mengenai sosialisasi Undang-

Undang No. 41 tentang Udang-Undang Peternakan. --  

- Bahwa sejak berlakunya UU No. 4 tahun 2015 para 

terlapor hanya boleh mengimpor sapi jenis vidus stir, 

vidus haper.  --------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor mengetahui adanya pengurangan 

quota setelah SPI yang keluar pada Bulan Juli 2015 

secara mendadak, sehingga    -----------------------------  
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- kebijakan Pemerintah yang mendadak pada quota III 

tahun 2015, kami (terlapor) rapat di Assosiasi 

APPINDO, dan hasil dari rapat tersebut di sampaikan 

oleh Direktur Eksecutive Appindo dengan 

megusulkan kepada pemeritah dan Dirjen Pertanian 

atas kebijakannya yang telah menurunkan quota 

secara mendadak, dan  pembatasan jenis sapi masuk 

ke Indonesia maka harga sapi murah. -------------------  

- Bahwa para terlapor hanya butuh kepastian 

kebijakan Pemerintah, jangan ada kebijakan yang 

mendadak -----------------------------------------------------  

- Bahwa ketika kebijakan Pemerintah yang mendadak, 

bukan hanya terlapor saja yang merasakan terkejut, 

melaikan eksportir juga mendapatkan imbasnya, 

sehingga harga sapi di Australi naik disebabkan 

harus menghitung sapi yang sudah disiapkan dan 

harus di impor. -----------------------------------------------  

- Bahwa yang menjadi kesalahan Pemerintah dalam 

mengeluarkan kebijakan yaitu karena sumber data 

yang kacau dari Kementan. --------------------------------  

- Bahwa selain itu Pemerintah memeritahkan kepada 

para terlapor  untuk menurunkan harga dari 

Rp.44.000/kg menjadi Rp. 38.000/kg terlapor tidak 

bisa berbuat apa, terlapor dalam hal ini karena 

kebijakan Pemerintah harus mengikutinya karena ini 

merupakan perintah mentri sehingga perintah 

tersebut adalah perintah presidan, terlapor pada saat 

itu sudah tidak memperhitungkan untung atau rugi        

- Bahwa sapi berjenis heterogen.  ---------------------------  

- Bahwa ketika harga daging naik di pasaran, untuk 

mengotrol harga daging dipasaran bukan bagian atau 

urusan terlapor  ----------------------------------------------  

- Bahwa kenaikan harga dari RPH/jagal dari Bulan 

Juli-Agustus 2015 mengetahui dari media. -------------  

- Bahwa pada Bulan Juli-Agustus 2015 stok sapi di 

kandang hanya 3000 ekor, sedangkan untuk 

permohonan pengajuan impor sebanyak 8000 ekor, 

realisasi impornya hanya sebanyak 900 ekor,   

sehingga perusahaan kekurang sapi, sehingga banyak 

membeli sapi siap potong dari terlapor lain.  -----------  

- Bahwa ketika ada pemogokan, para terlapor di 

undang pertemuan oleh Kementan atas undang 

Menteri Pertanian, tetapi tidak membicarakan hal 

apa-apa yang ada hanya undangan makan siang dan 

silaturahmi.  --------------------------------------------------  

- Bahwa ketika Bulan Agustus 2015 harga naik sebesar 

Rp. 45.000/kg, kementerian bersafari sendiri turun 
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kepada terlapor  untuk menurunkan harga dari Rp, 

45.000/Kg menjadi Rp. 38.000./Kg. ---------------------      

 

6. TERLAPOR VIII (PT. CITRA AGRO BUANA SEMESTA)  ------  

DANNY (Direktur)  -------------------------------------------------  

- Bahwa didirkan sejak tahun 1998, berkantor di Jl. 

Dipati Bandung, dengan lokasi kandang terletak di 

Malambong Garut. -------------------------------------------   

- Bahwa bergerak dibidang usaha penggemukan sapi 

lokal dan sapi impor, dengan kapasitas kandang 

sebanyak 14.400 ekor ---------------------------------------  

- Bahwa tahun 2012–2015 mendapatkan alokasi impor 

sebanyak 4% dari nasional.  -------------------------------  

- Bahwa masa penggemukan sapi Impor dilakukan 

dalam jangka waktu 90 – 110 hari, dan masa 

penggemukan sapi lokal selama 150 hari, sapi lokal 

membutuhkan adaptasi selama 1 bulan. ----------------   

- Bahwa untuk pemasarannya di wilayah Bandung, 

Kota Bandung, Cirebon, Cikampek, Sukabumi, 

Purwakarta Jawa Barat sebanyak 99%, untuk 

Jabodetabek di bawah 1%.  --------------------------------  

- Bahwa terlapor tidak memiliki RPH sendiri, untuk 

wilayah Jabodetabek RPHnya Karawaci, Tapos, 

Budiman, karet (3 RPH swasta, 2 RPH Pemerintah), 

pemasokan yang dilakukan ke RPH selain sapi impor 

juga memasok sapi lokal. -----------------------------------  

- Bahwa sejak berdiri sampai sekarang masih 

mengambil/ memperoleh sapi lokal dari Jawa Tengah, 

Jawa Timur, dan atar pulau melalui pengiriman. ------  

- Bahwa pemasokan untuk sapi lokal setiap tahunnya 

sebanyak   ----------------------------------------------------  

 2013 sebanyak 3.641 ekor  -----------------------------  

 2014 sebanyak 1.127 ekor  -----------------------------  

 2015 sebanyak 2.513 ekor  -----------------------------  

- Bahwa pasokan sapi lokal sekarang mengurang 

karena susah dalam pasokan. -----------------------------   

- Bahwa rata-rata penjualan sapi impor perharinya 

sebanyak  -----------------------------------------------------  

 2012 sebanyak 66 ekor ---------------------------------  

 2013 sebanyak 68 ekor ---------------------------------  

 2014 sebanyak 67 ekor  --------------------------------  

 2015 sebanyak 82 ekor ---------------------------------  

- Bahwa Penjualan sapi lokal pada bulan Juli, Agustus, 

September 2015 di atas rata-rata.  -----------------------  

- Bahwa pada tahun 2012 terlapor bergeser bisnis dari 

sapi lokal ke sapi impor dengan jumlah total impor 
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tahun 2012 sebanyak 18.000 ekor, tahun 2013 

sebelum Bulan Juli sebanyak 13.000 ekor. -------------   

- Bahwa pada tahun 2013 ketika ada penurunan quota 

sapi impor, antisipasi yang dilakukan oleh terlapor  

adalah membeli sapi lokal.  --------------------------------  

- Bahwa kondisi pembatasan quota impor yang 

dilakukan oleh Pemerintah berpengaruh kepada 

usaha terlapor, sehingga harga sapi lokal 

mempengaruhi pembentukan harga. ---------------------  

- Bahwa tahun 2013 ketika quota impor turun, harga 

menjadi naik, yang menjadi pertimbangan terlapor 

menaikan harga adalah sebagai berikut :  ---------------  

 Biaya pakan -----------------------------------------------  

 Biaya overhad---------------------------------------------  

 Stok/recostmen stok sapi lokal ------------------------  

 Kandang  --------------------------------------------------  

- Bahwa Pemotongan sapi harus dilakukan sesuai 

dengan ketentuan kesejahteraan hewan dan undng-

undang, serta syariat sapi ketika di potong dalam 

kondisi baik tidak dalam keadaan memar. --------------   

- Bahwa pada tahun 2015 mengetahui ada 

pengurangan quota ketika SPI diterima dari 

Departemen Perdagangan, dan ketika quota turun 

semua terlapor tidak mengetahui harga daging  

dipasaran. -----------------------------------------------------  

- Bahwa ketika terjadi pemogokan pemintaan pasokan 

sapi ke RPH masih tetap terpenuhi. ----------------------  

- Bahwa sistem penjualannya yaitu pedagang datang 

ke kandang melihat sapi, dan menawarkan harga 

kepada pedang, dan pedang menawarnya, sehingga 

terjadi kesepakatan, harga yang dijual pada saat itu 

adalah harga berdasarkan kesepakatan dengan  

pedagang RPH/jagal, pembayarannya oleh pembeli 

dilakukan 4 hari setelah pemesanan dalam bentuk 

transfer maupun tunai.  ------------------------------------  

- Bahwa siapa saja bisa membeli tidak terbatas untuk 

jagal yang baru yang akan mengambil sapi di terlapor     

- Bahwa harga sapi yang di jual ke Bandung dan 

Jakarta bisa harganya sama tergantung dari 

kesepakatan antara terlapor dengan pembeli.  ---------  

- Bahwa persoalan harga menjadi naik karena ada 

aturan pembatasan quota, sehingga reperensi harga 

mempengaruhi karena kebijakan Pemerintah.  ---------  

- Bahwa tahun 2014 ketika tidak ada pembatasan 

quota, tidak ada permasalahan mengenai harga.  -----  

- Bahwa tahun 2014 ketika tidak ada penurunan quota 

harga pada Bulan Juni sebesar Rp. 34. 000/Kg, 
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Bulan Juli Rp. 34.000/Kg, Bulan Agustus/lebaran 

Rp. 35.500,/Kg, Nopember Rp. 34.000/Kg.  ------------  

- Bahwa ketika quota sapi impor turun maka RPH 

diberikan sapi lokal, dan RPH menerimanya.  ----------  

- Bahwa market/konsumen perusahaan yaitu kolega, 

pasar tradisional, dan industri baso di Karawaci.  -----  

- Bahwa Bulan Juli – Agustus 2015 terjadi kenaikan 

harga karena periode lebaran dan penurunan quota.   

- Bahwa pada tahun 2015 terlapor mengalami 

kerugian.  -----------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor tergabung dalam assosiasi dan 

Terlapor menjadi Anggota Dewan Assosiasi, tahun 

2015 menghadiri pertemuan dengan Kementan tetapi 

dalam pertemuaan tersebut tidak membahas hal apa-

apa hanya acara makan siang bersama dan 

silaturahmi, setelah itu tidak ada pertemuan lain. ----       

- Bahwa selain ke 32 terlapor yang dalam KPPU ini, 

ada feedloter lain yang mengirim sapi ke Jabodetabek 

seperti PT. Berdikari dan PT. Pupuk Kujang tidak 

masuk dalam Terlapor di KPPU. --------------------------    

 

7. TERLAPOR VI (PT. AUSTASIA STOCKFEED) DAN  ----------  

TERLAPOR XVII (PT. SANTOSA AGRINDO)  -------------------  

SAVWAN (Direktur)  -----------------------------------------------  

- Bahwa PT. SANTOSA AGRINDO didirikan pada tahun 

2001, sahamnya 99% PT.Santoso Agrindo dan 1% PT. 

Ciomas Adisatwa dan PT. AUSTASIA STOCKFEED 

didirikan pada tahun 2005 dengan Komposisi saham 

99 % PT. The Java Santori Austrak  dengan direktur 

yang sama kedua PT. Tersebut. ---------------------------   

- Bahwa kedua terlapor tersebut berbisnis sejak tahun 

2005 di bidang penggemukan sapi potong impor, 

2007 bridding sebanyak 6.000 ekor bibit impor (sapi 

betina produktif). --------------------------------------------  

- Bahwa kapasitas kandang sama sebanyak 15.000 

ekor.  -----------------------------------------------------------  

- Bahwa lokasi kandang Terlapor VI seluas 260 Ha 

terletak di Lampung Timur, Terlapor XVII seluas 90 

Ha di Lamongan, RPH untuk kedua terlapor ada di 

bawah terlapor XVII, dan satu RPH di Serang. ---------   

- Bahwa kapasitas potong di RPH Serang sebanyak 90 

ekor/hari, selebihnya diserahkan kepada coustemer, 

RPH di Bandung, 6 RPH Jabodetabek, 1 RPH 

Lampung, 1 RPH Palembang, 1 RPH Padang.  ----------  

- Bahwa kedua terlapor tersebut pemasarannya sama 

yaitu wilayah Jabodetabek 50%-60% --------------------  
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- Bahwa bridding selain untuk sapi impor, terlapor juga 

melakukan bridding untuk sapi lokal, dan pada 

tahun 2010 untuk khusus wilayah Jawa Timur ada 

larangan dari Gubernur Jawa Timur bahwa sapi 

impor tidak boleh masuk ke wilayah Jawa Timur, 

sehingga untuk sapi impor hanya untuk wilayah 

Lampung saja.  -----------------------------------------------  

- Bahwa realisasi impor satu tahun untuk 2 terlapor 

adalah yaitu;  -------------------------------------------------  

 Tahun 2009 sebanyak 137.000 ekor -----------------  

 Tahun 2010 sebanyak 80.000 ekor  ------------------  

 Tahun 2011 sebanyak 65.000 ekor  ------------------  

 Tahun 2012 sebanyak  48.000 ekor ------------------  

 Tahun 2013 sebanyak 33.000 ekor  ------------------  

 Tahun 2014 sebanyak 72.000 ekor  ------------------  

 Tahun 2015 sebanyak 76.000 ekor -------------------  

- Bahwa tahun 2010 quota impor menurun karena ada 

pembatasan dari Australi yaitu adanya video animal 

walfare dan harus ada supplycing yang sudah 

akreditasi.  ----------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2011 impor menurun karena ada 

pembatasan dari Pemerintah yang menentukan berat 

sapi yang boleh masuk, sehingga pada saat itu 

menggemukan sapi lokal sebanyak 7.000-10.000 

ekor.  -----------------------------------------------------------  

- Bahwa sebelum menggemukann sapi impor di bawah 

tahun 2009-2010 terlapor menggemukan sapi lokal 

dan tahun 2011 penggemukan sapi lokal sekitar 

4.000 – 5. 000 ekor/tahun. --------------------------------  

- Bahwa tahun 2010-2011 harga sapi naik ketika ada 

penurunan/ pembatasan dari Pemerintah, maka 

dengan pertimbangan report keharga beli sapi impor, 

terlapor memengambil tindakan yaitu penghematan 

biaya pangan dan pengurangan karyawan.  ------------        

- Bahwa terlapor membeli sapi lokal dari petani yaitu 

Rp.4.500.00,- Rp.5.000.000,-/ekor, digemukan dan di 

jual dengan harga RP.10.000.000 - Rp. 11.000.000,- 

dengan berat badan 250 kg. -------------------------------   

- Bahwa yang membedakan harga jual sapi lokal 

antara terlapor  dengan petani yaitu terlapor dalam 

menentukan harga jual menghitung biaya overhad 

sedangkan petani tidak diperhitungkan karena petani 

tidak membeli rumput untuk pakan sapi. ---------------   

- Bahwa yang menjadi penyebab kenaikan harga sapi 

lokal yaitu faktor supply and demend, sehingga 
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dengan kondisi tersebut sapi impor menjadi 

substitusi dari sapi lokal  ----------------------------------     

- Bahwa pengajuan bisnis awalnya dimulai dari 

pengajuan quata, dan berdasarkan tersebut baru 

bernegosiasi dengan pihak eksportir, pengajuannya 

dilakukan oleh masing-masing terlapor. -----------------  

- Bahwa pada Bulan Oktober tahun 2014 harga beli di 

Australi sebesar Rp. 36.000/kg sedangkan harga jual 

sebesar Rp. 32.000,/Kg. ------------------------------------   

- Bahwa pada tahun 2014 harga sapi di Australi pada 

Q2 harga sapi di Australi turun murah, Q3 harga 

mulai naik, dan Q4 harga menjadi mahal. --------------   

- Bahwa eksportir  Australi yaitu Wellejt, Austrek, 

ellders, frontier. ----------------------------------------------  

- Bahwa volume rata-rata penjualan harga sapi di 

pasaran pertahun --------------------------------------------  

 Januari   5.000 – 6.000 ekor tahun 2015 turun ----   

 Pebruari 5.000 ekor -------------------------------------   

 April, Mei, Juni 6.000 – 7.000 ekor -------------------  

 Juli 6.500 ekor  ------------------------------------------  

 Agustus 6.000 ekor  tahun 2015 turun menjadi 

5.000 ekor. ------------------------------------------------  

Bahwa yang menjadi penyebab turun penjualan 

karena permintaan pasar turun.  -------------------------    

- Bahwa yang menjadi alasan eksportir di Australi 

menaikan harga pasokan sapi adalah karena populasi 

sapi di Australi menurun. ----------------------------------  

- Bahwa proses cara pemilihan Direktur Eksecutive 

Appindo berdasarkan munas Appindo.  -----------------  

- Bahwa kedua terlapor masuk dalam Assosiasi 

Appindo tetapi tidak aktif di dalam Assosiasi Apindo, 

quota biasanya dibicarakan pada Bulan 

Desember/akhir tahun, pada Bulan Juli 2015 tidak 

pernah ada pertemuan di Assosiasi, mengetahui 

adanya quota ketika SPI diterima yang sudah 

ditetapkan oleh Pemerintah, dan ketika ada 

pertemuan di Appindo yang selalu dibahas adalah 

mengenai kebijakan Pemerintah dan tidak pernah ada 

pembicaraan masalah penetapan harga karena untuk 

masalah harga merupakan rahasia perusahan 

dimana para terlapor full berkompetisi di pasar yang 

harus memikirkan kepentingan pasar. ------------------  

- Bahwa ketika harga sapi mahal yang menjadi 

permasalahan adalah penetapan Pemerintah yang 

menentukan quota, sehingga  harga sapi lokal lebih 

mahal dibandingkan dengan harga sapi impor, tetapi 
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untuk memenuhi komsumsi nasional sapi lokal 

menjadi substitusi dari sapi impor. -----------------------  

- Bahwa bisanya setelah lebaran harga sapi turun, 

tetapi setelah Pemerintah mengeluarkan kebijakan 

yang menurunkan quota dari 200.000 menjadi 

50.000 ekor, sehingga harga menjadi naik, faktor 

yang menjadi penyebab harga naik adalah harga 

supply sapi di Australi menjadi naik di karena 

eksportir harus menghitung kembali pengiriman sapi 

yang sudah disiapkan untuk di ekspor menjadi 

berkurang. ----------------------------------------------------  

- Bahwa sapi lokal memiliki market tersendiri yaitu 

untuk wilayah Jawa Timur sebanyak 95% tergantung 

dari supply and demend, sehingga harga sapi lokal 

tidak dapat mempengaruhi harga sapi impor.  ---------  

- Bahwa bulan Juli tahun 2015 saat diturunkan quota, 

tidak ada pengaruh, Terlapor masih tetap 

mengeluarkan pasokan sapi ke pedagang, tetapi 

harus mengatur volume pengeluaran dimana  sapi 

yang sudah siap dikeluarkan dan dimana yang belum 

siap dikeluarkan, karena sapi yang datang di Q3 baru 

bisa dijual pada Bulan Januari. ---------------------------   

- Bahwa cara penjualan sapi pada caustamer adalah 

menawarkan harga, lalu ditawar oleh pembeli dan 

disepakati baru sapi diambil dari kandang oleh 

caustamer.  ---------------------------------------------------  

- Bahwa pembeli yang terbesar adalah RPH Lemah 

Jaya, Depok, Bandung. -------------------------------------   

- Bahwa PT. Java Santori Austrak tidak memiliki 

ekspor lissensi pembibitannya menggunakan welerj 

40% total pembelian dari JSA 10% dari total CIES. ---   

- Bahwa penentuan harga pasar untuk 2 terlapor 

adalah sama, tidak ada perbedaan. ----------------------  

- Bahwa Terlapor VI bergerak memiliki sapi impor 

indukan umumnya betina produktif, dan hasilnya di 

potong di RPH sendiri. --------------------------------------   

- Bahwa penggemukan sapi impor selama 120 hari, 

kalau lewat  hari tersebut maka daging sapi akan 

menurun, karena yang meningkat adalah lemak, dan 

untuk menyikapi hal tersebut terlapor harus 

merubah cara pola makan dengann cara finniser, hal 

tersebut memang tidak lajim untuk dilakukan tetapi 

harus dilakukan oleh terlapor.  ---------------------------  

- Bahwa ketika Pemerintah mengeluarkan perintah 

untuk menurunkan harga, maka tidak ada 

kesepakatan dari semua terlapor, tetapi hal tersebut 

adalah perintah Pemerintah maka terlapor harus 
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memenuhinya untuk menurunkan harga sapi 

tersebut ke harga Rp. 38.000/kg.  ------------------------  

- Bahwa ketika terjadi pemogokan terlapor masih 

mensupply sapi, dan RPH yang pada saat itu 

melakukan pemotongan adalah RPH Semanan.  -------  

- Bahwa Assosiasi pernah menyampaikan masalah 

pengurangan quota kepada Pemerintah sejak tahun 

2010.  ----------------------------------------------------------  

- Bahwa rekomomendasi izin impor dari Kementan 

sekarang dari Kemendag.-----------------------------------  

- Bahwa ketika mengajukan rekomendasi izin impor, 

penentuan juamlah izin impor yang diterima terlapor 

tidak mengetahuinya, mengetahuinya setelah SPI 

diterima, rekomendasi yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah tidak sama dengan kenyataannya.  --------    

- Bahwa untuk Triwulan III kedua perusahaan 

mengajukan izin impor sebanyak 20.000 ekor 

realisari dari Pemerintah sebanyak 5.100 ekor. --------  

- Bahwa keterangan yang di sampaikan untuk kedua 

terlapor adalah sama yang menjadi perbedaan 

terlapor VI melakukan pembibitan sapi 

impor/bridding  sedangkan terlapor XVII hanya 

penggemukan sapi bakalan, bahwa untuk bridding 

tidak ada pembatasan jatah quota, sedangkan untuk 

sapi bakalan ada pembatasan jatah quota  -------------   

 

8. TERLAPOR I (PT. ANDINI KARYA MAKMUR)  -----------------  

TERLAPOR XXIX (PT. KADILA LESTARI JAYA)  --------------  

HANDI TANU SAPUTRA (General Manager)  ------------------  

- Bisnis usahanya di penggemukan bahan baku sapi 

impor dan sapi lokal potong. -------------------------------  

- Bahwa Komposisi saham untuk Terlapor I yaitu Agus 

Triatmojo 77%, Yuniarto Mandala 17%, Iman 17%, 

yang didirikan pada tahun 2007, dan mulai bisnis 

penggemukan sapi lokal dan sapi impor sejak tahun 

2012. -----------------------------------------------------------  

- Bahwa lokasi kandang terletak di Daerah Cijapati 

Bandung.  -----------------------------------------------------  

- Kapasitas kandang sebanyak 18.500 ekor di kali 4 

kapasitas produksi dalam 1 tahun, sebelum tahun 

2010 utilitas bergerak 70%, tetapi setelah tahun 2010 

– 2015 bergerak 20-30%.  ----------------------------------  

- Bahwa hasil dalam rapat Assosiasi yaitu melakukan 

kerjasama dengan UGM mengenai populasi sapi lokal 

Indonesia, melakukan sensus ternak tahun 2011, 

yang dalam kenyataannya menghasilkan populasi 
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sapi lokal sebanyak 14,8 juta ekor, sedangkan target 

14,2 juta ekor dan hasilnya membuat kementrian 

yakin atas perhitungan tersebut, pada kenyataannya 

logika terbalik bahwa 5.000 ton daging yang 

diperlukan oleh warga Indonesia untuk di konsumsi x 

250 juta jiwa warga Indonesia, setiap tahun, sehingga 

90% domestik supply tidak ada yang menjaga, jadi 

yang selalu di kontrol adalah sapi impor bukan sapi 

lokal, dihuitung oleh Pemerintah Cuma hanya 

populasi tetapi tidak dilihat dalam supply and demind 

untuk rakyat.  ------------------------------------------------  

- Bahwa teknik penggemukan sapi impor di Indonesia 

lebih efisien di bandingkan di Australi.  -----------------  

- Bahwa sejak tahun 2011 seluruh hasil pertanian 

dikenakan PPN oleh Pemerintah.  -------------------------  

- Bahwa sejak tahun 2010 – 2014 mulai terjadi angka-

angka yang kisruh puncaknya pada tahun 2013.  -----  

- Bahwa pada 14 Desember 2012 Surat Izin Impor sapi 

bakalan masuk ke Indonesia dengan ditentukan masa 

berlakunya, sebanyak 10.344 ekor sapi impor yang 

diterima yang sudah ditentukan tiap triwulannya, 

berbeda dengan kebutuhan pasar yang tidak 

ditentukan sehingga harga pasar ditentukan 

semuanya oleh pedagang, dan terlapor tidak 

mempunyai kemampuan untuk menilai harga daging 

di pasaran. ----------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 pembelian 

sapi lokal, tahun 2013 pedang sapi lokal di Bandung 

melakukan demo bahwa terlapor tidak boleh masuk 

ke pasar hewan untuk membeli sapi lokal, sehingga 

harga naik dan quota sudah dibatasi.  -------------------  

- Bahwa tahun 2014 kemampuan ekspornya untuk 

Australi terbatas walaupun quota tidak diperluas dan 

menjadikan harga stabil.  ----------------------------------  

- Bahwa tahun 2015 harga pembelian sapi lokal naik 

dari petani, dan pada saat itu quota diturunkan oleh 

Pemerintah sehingga terlapor tidak mampu untuk 

membeli sapi lokal.  -----------------------------------------  

- Bahwa tahun 2013 dilakukan sensus ulang yang 

hasilnya kehilangan 2,5 juta ekor sehingga menjadi 

12 juta ekor sapi, sehingga terlapor mengalami 

kerugian.  -----------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2011 dilakukan integritasi sapi sawit 

yang berpotensi untuk menyembuhkan industri sapi 

potong Indonesia. --------------------------------------------  

- Bahwa ketika pengajuan izin impor dari Pemerintah 

realisasinya yang diteima yaitu :  -------------------------  
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 Tahun 2012 hanya 91,5 %  ----------------------------  

 Tahun 2013 hanya 92,6 %  ----------------------------  

 Tahun 2014 hanya 82,2%  -----------------------------  

 Tahun 2015  diterima 100%  ---------------------------  

- Bahwa tahun 2012 kafasitas kandang sudah 

digabung antara sapi lokal dengan sapi impor. 

- Bahwa realisai izin impor tahun 2014 dalam setahun 

: -----------------------------------------------------------------  

 Triwulan I    sebanyak 5.929 ekor ---------------------  

 Triwulan II   sebanyak 6.500 ekor ---------------------  

 Triwulan III  sebanyak 3.500 ekor  --------------------  

 Triwulan IV  sebanyak 4.500 ekor  --------------------  

- Bahwa realisai izin impor tahun 2015 dalam setahun:  

 Triwulan I   sebanyak 3.000 ekor  ---------------------  

 Triwulan II  sebanyak 5.721 ekor  ---------------------  

 Triwulan III sebanyak 1907 ----------------------------  

 Triwulan IV tidak memperoleh.  -----------------------  

- Bahwa Surat Izin Impor untuk Triwula IV tahun 2015 

tidak mengetahuinya sampai dengan akhir Januari 

2016. -----------------------------------------------------------  

- Bahwa ketersedian sapi lokal tahun 2012 sebanyak 

1.326 ekor, tahun 2013 sebanyak 6.948 ekor, tahun 

2015 Bulan Agustus sebanyak 577 ekor  ----------------  

- Bahwa dengan kodisi pada Bulan Agustus 2015 

terlapor  melakukan berbagai upaya untuk 

memepertahankan perusahannya menghitung dengan 

cara melakukan pengurangan tenaga kerja, , biaya 

pakan, biaya-biaya lain.  -----------------------------------  

- Bahwa mekanisme pembelian sapi impor adalah 

memesan sapi sesuai dengan surat izin impior dengan 

jumlah yang telah ditentukan, lalu mengirim 

performa invoice dengan cara comitmen lisan, yang 

dibayar dengan harga perkilo setelah sapi datang 

dipelabuhan bongkar dengan disaksikan oleh kedua 

belah pihak. --------------------------------------------------  

- Bahwa market perusahaan untuk wilayah 

Jabodetabek (Jakarta, Bogor dan Tangerang), yaitu : -  

 Tahun 2012 sebanyak 0,51 % -------------------------  

 Tahun 2013 sebanyak 0,52 % -------------------------  

 Tahun 2014 sebanyak 0,56 % -------------------------  

 Tahun 2015 sebanyak 0,15% --------------------------  

Pelanggan-pelangganya dari kawan-kawan lama, 

dimana mereka kurang pasokan mereka datang ke 

kandang lalu diberikan pasokan.  ------------------------   

- Bahwa realisasi penjualan ke Wilayah Jabodetabek 

yaitu; -----------------------------------------------------------  
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 Tahun 2012 sebanyak 2.745 ekor dari angka 

impor 10,7% ----------------------------------------------  

 Tahun 2013 sebanyak 2.831 ekor dari angka 

impor 11,8% ----------------------------------------------  

 Tahun 2014 sebanyak 3.034 ekor ---------------------  

 Tahun 2015 sebanyak 1.817 ekor dari angka 

impor 17% -------------------------------------------------  

Sisa dari sapi impor yang ada di pasarkan ke Wilayah 

Bandung, dan sekitarnya ke RPH, tidak pernah 

menjual kepada feedloter lain, dan terlapor 

bertanggung jawab pada saat pemotongan sapi 

selanjutnya bukan tanggung jawab terlapor lagi.  -----  

- Bahwa pada tahun 2007 – 2009 impor dibebaskan 

oleh Pemerintah, tanggal 20 Januari 2010 Pemerintah 

mengeluarkan surat bahwa untuk sapi bakalan impor 

menggunakan quota dari Pemerintah. -------------------  

- Bahwa terlapor mendukung swasembada sapi oleh 

Pemerintah, tetapi jangan cuma implementasi 

harusnya populasi dipelihara sementara 

komsumsinya tidak dapat ditahan sehingga harus 

impor sapi.  ---------------------------------------------------  

- Bahwa karena kebijakan Pemerintah yang salah 

menghitung sehingga menjadi permasalahan-----------   

- Bahwa kenaikan harga di Triwulan III tahun 2015 

akibat sapi tidak ada, sehingga harga menjadi mahal.  

- Bahwa dengan adanya pembatasan quota dari 

Pemerintah maka harga naik dan terlapor harus 

menghitung ; -------------------------------------------------  

 Harga beli di Australi harga naik pembelian 

dengan menggunakan dollar Usa sebesar Rp. 

43.815/Kg. ------------------------------------------------  

 Biaya masuk sebesar 5% -------------------------------  

 PPN dan PPH ----------------------------------------------   

 Biaya penyusutan dari pelabuhan sampai ke 

kandang terlapor  ----------------------------------------   

Sehingga untuk menentukan harga jual  dihitung dari 

akhir penggemukan sapi yaitu ;  --------------------------  

 Biaya total harga pembelian sapi dari pembelian 

sampai kandang sebesar Rp. 50.000,/kg 

sedangkan harga yang ditawarkan dalam 

penjualan  sebesar Rp. 40.000/kg, karena landing 

cost lebih tinggi dari penjualan. -----------------------  

- Bahwa harga penjualan ditentukan  oleh kesepakatan 

kedua belah pihak antara penjual dengan pembeli. ---  

- Bahwa terlapor aktif di organisasi Appindo, dan tidak 

ada kesepakatan harga yang dibicarakan ketika rapat 
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di Appindo, dan juga tidak pernah ada kesepakatan 

harga antara Appindo dengan Pemerintah, -------------    

- Bahwa Appindo tidak pernah bertemu dengan 

pedagang sapi. -----------------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2015 para terlapor di undang oleh 

Kementan, dan dalam acara tersebut tidak pernah 

membicarakan harga, yang ada hanya acara makan 

siang dan silaturahmi. --------------------------------------  

- Bahwa harga penjualan sapi impor Bulan Juli – 

Agustus 2013 harga sebesar Rp. 35.500/kg rata Rp. 

34.000/kg sampai pada RPH, dan untuk penjualan 

harga daging di pasar terlapor tidak mengetahuinya. -   

- Bahwa harga sapi impor pada Bulan Agustus 2015 di 

Daerah Bandung sama dengan Jakarta sebesar Rp. 

40.000/kg.  ---------------------------------------------------  

- Bahwa pedagang daging pada Bulan Agustus 2015 

baik di Jakarta maupun di Bandung melakukan 

mogok, tetapi ketika mogok terlapor masih mengirim 

pasokan sapi kepada RPH yang tidak melakukan 

mogok.  --------------------------------------------------------  

- Bahwa yang menjadi pertimbangan terlapor untuk 

mengajukan SPI yaitu ;  ------------------------------------  

 Optimilasi Kandang dan Produksi  --------------------  

 Permodalan  -----------------------------------------------  

 Tenaga kerja  ---------------------------------------------  

 Pasar/sisi penjualan.  -----------------------------------  

Sejak tahun 2013 pengajuan SPI diajukan setiap 

triwulan.  ------------------------------------------------------  

- Bahwa pendistribusian sapi ke wilayah Jabodetabek 

pada tahun 2013 yaitu ;   -----------------------------------  

 Januari 30 ekor ------------------------------------------  

 Pebruari  kosong -----------------------------------------  

 Maret 133 ekor  ------------------------------------------  

 April 108 ekor --------------------------------------------  

 Mei 606 ekor ----------------------------------------------   

 Juni  333 ekor  -------------------------------------------  

 Juli  311 ekor  --------------------------------------------  

 Agustus 711 ekor ----------------------------------------  

- Bahwa untuk supplyer ekspor sapi impor dari 

Australi ke perusahaan adalah Wellajt, dan  Halllim.  

- Bahwa kenaikan harga di pasaran pada Bulan 

Agustus 2015 adalah diluar jangkauan terlapor  ------   

- Bahwa tidak pernah ada perjanjian mengenai harga 

dengan terlapor lain.   ---------------------------------------  
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- Bahwa ketika ada rapat di Assosiasi tidak pernah 

membicarakan harga jual sapi di pasaran, harga sapi 

di pasaran adalah Tabu. ------------------------------------   

- Bahwa ketika terjadi kekurangan pasokan sapai 

impor, maka sapi lokal sebagai pengganti (substitusi).   

- Bahwa pada Bulan Agustus 2015 ketika quota 

diturunkan oleh Pemerintah yang jumlah quata 

hanya 50.000 ekor di Triwulan II terlapor menerima 

sapi sebayak 1097 ekor, semua caustemer terlayani, 

dan ketika jumlahnya bertambah dan barang ada 

semua caustemer terlanyani juga, sehingga penjualan 

mulai dari tahun 2012 – 2015 tidak ada masalah dan 

hambatan,  harganya diterima oleh pasar 

Jabodetabek.   ------------------------------------------------  

- Bahwa ketika tidak ada keseimbangan supply and 

demend maka harga menjadi naik.  ----------------------  

- Bahwa penjualan pada tahun 2015 sebanyak 17% di 

jual ke Jabodetabek kepada pelanggan RPH Karawaci 

sebanyak 328 ekor pertahun dan H. Abud sebanyak 

1.000 ekor pertahunyang paling terbesar, selain itu 

juga ke RPH Cakung H. Warsito. --------------------------  

- Bahwa penentuan kebijakan mengenai berat badan 

sapi impor dari Australi  yang boleh diterima seberat 

350 Kg.   -------------------------------------------------------  

- Bahwa ketika terjadi pemogokan pada Bulan Agustus 

2015, maka terlapor dalam menjual harga daging 

pada tahun 2015 seharga yaitu ;  -------------------------  

 Pebruari seharga Rp. 37.500/kg ----------------------  

 Maretseharga Rp. 38.500/Kg  -------------------------  

 April seharga Rp. 36.500/kg  --------------------------  

 Mei seharga Rp. 36.500/kg ----------------------------  

 Juni seharga Rp. 37.500/kg ---------------------------  

 Juli seharga Rp. 38.000/kg  ---------------------------  

 Agustus seharga Rp. 40.000/kg  ----------------------  

- Harga pokok beli sapi sampai tempat tahun 2015 

pada bulan Maret Rp. 40.000,/kg  - Rp.43.543/kg , 

sehingga stok Bulan tersebut di jual pada bulan Juni, 

Juli, Agustus 2015.   ----------------------------------------  

- Bahwa penjualan hasil produk penggemukan sapi di 

jual ke pasar . ANDIbecak sebesar + 90%, Pabrik 

Baso, koleka, dan industi sebesar 10%  -----------------     

- Bahwa Terlapor XXIX mulai beroprasi lagi pada tahun 

2014 dengan bisnis sapi impor sebanyak 13.000 ekor 

setahun, tahun 2015 hanya menerima sebanyak 5475 

ekor sampai dengan Triwulan III.  ------------------------  
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- Bahwa keterangan yang dijelaskan Terlapor I sama 

dengan keterangan Terlapor XXIX. -----------------------  

 

9. TERLAPOR V (PT.ANDINI AGRO LOKA)  -----------------------  

JOKO IRYANTONO (Direktur)  ----------------------------------  

- Bahwa perusahaan didirikan pada tanggal 10 

Desember 2009, berlokasi di Daerah Lampung 

Tengah seluas 40 Ha, dengan kapasitas kandang 

sebanyak 3000 ekor.  ---------------------------------------  

- Bahwa komposisi peternak terpadu dengan pakan 

yang ditanam sendiri dengan menanam pohonan 

hijau untuk makanan ternak. -----------------------------   

- Bahwa pada Bulan Maret 2013 baru mulai perdana 

impor sapi dengan mendapatkan izin impor sebanyak 

500 ekor.  -----------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2014 mendapatkan jatah quota 

sebanyak 7.254 ekor dengan realisasinya hanya 

sebanyak 5.969 ekor  ---------------------------------------  

- Bahwa tahun 2015 mendapatkan izin impor sebanyak 

8.155 ekor realisasinya 100%.  ----------------------------  

- Bahwa tahun 2013 ekspotir yaitu Seal, dan tahun 

2015 beralih ke eksportir Wellajt. -------------------------  

- Bahwa untuk pasarnya menjual kepada 10 RPH 

untuk wilayah Jabodetabek  yaitu 1 di Cipinang, 1 di 

Tangerang, duiluar Jabedetabek yaitu ;  Bandar 

Lampung, Pagar Alam, Rugu Lingau, dan Pangkal 

Pinang.  --------------------------------------------------------  

- Bahwa awal beridirnya yaitu kearah menggunakan 

sapi lokal yang diambil dari daerah Jawa Timur dan 

Jawa Tengah, dan tahun 2013 dihentikan karena 

hitungan harga pembelian sudah tidak masuk lagi 

karena harga tidak kompetitif.  ----------------------------  

- Bahwa kedatangan sapi impor dari Welljt Australi  

menggunakan 4 unit kapal dengan kapasitas sapi 

20.000 ekor masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan 

Panjang Bandar Lampung,  --------------------------------  

- Bahwa kedatangan sapi impor realisasi izin impor 

tahun 2015 yaitu;  -------------------------------------------  

 Januari, Pebruari kosong -------------------------------  

 Awal Maret sebanyak 1.000 ekor ----------------------   

 Akhir Maret sebanyak 990 Ekor  ----------------------  

 April sebanyak 1.000 ekor  -----------------------------  

 Mei sebanyak 650 ekor  ---------------------------------  

 Juni sebanyak 600 ekor --------------------------------  

 Juli  kosong  ----------------------------------------------  

 Agustus 548 ekor ----------------------------------------   
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 September kosong  ---------------------------------------  

 Oktober 1.100 ekor --------------------------------------  

 Desember 1.457 ekor  -----------------------------------  

- Bahwa setelah lebaran sudah kekurangan stok sapi di 

kandang, sehingga sedikit menjual sapi ke 

Jabdetabek karena sudah tidak dapat pasokan. -------   

- Bahwa pada Bulan Agustus 2015 terlapor mengetahui 

ada mogok dari media, dan pada saat itu terlapor 

tidak memasok sapi untuk wilayah Jabodetabek, 

tetapi tetap memasok sapi untuk wilayah Sumatra 

karena tidak ada permintaan dan pasokan saat itu 

kurang.  -------------------------------------------------------  

- Bahwa sebelum adanya pemogokan terlapor telah 

memberitahukan kepada kedua RPH di Jakarta, 

karena stok berkurang dan telah habis pada saat 

lebaran.  -------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor masuk dalam Assosiasi sebagai 

anggota dewan assosiasi, dan sering hadir ketika ada 

rapat assosiasi, pada dasarnya dalam rapat assosiasi 

tidak pernah membahas mengenai harga, yang 

dibahas dalam assosiasi yaitu mensosialisasikan 

Peraturan Menteri Pertanian, dan perdagangan dan 

maslah pelatihan di Australia, sedangkan untuk 

bisnis tidak pernah dibicarakan dalam rapat 

Assosiasi. ------------------------------------------------------   

- Bahwa setelah ada pemogokan ada undangan rapat di 

Kementerian Pertanian, yang ikut adalah staff, dan 

hasilnya cuma ramah tamah dan dan makan siang. --   

- Bahwa setelah adanya mogok tidak pernah ada lagi 

rapat di Assosiasi. -------------------------------------------   

- Bahwa sistem pembelian sapi pada eksportir sapi 

impor di Asutrali yaitu setelah SPI diterima dari 

Kemendag, SPI tersebut di E-mail dan di terima oleh 

eksportir pembayaran 35% melalui transfer setelah 

sapi sudah di kapal dilakukan pembayaran 35%, 

sesuai dengan invoice yang diterima, sisanya 

pembayaran dibayar setelah sapi diterima, dan sapi 

dimasukan dalam karantina selama 30 hari. -----------  

- Bahwa pada bukan Agustus 2015 karena stok sapi 

kurang, maka terlapor mengeluarkan pasokan sesuai 

dengan stok yang ada kepada RPH, terlapor tidak 

pernah membeli sapi impor kepada terlapor lain.  -----  

- Bahwa penjualan sapi impor tahun 2015 yaitu;  -------  

 Januari minggu I sebanyak 41 ekor, minggu II 

sebanyak 42 ekor, minggu III sebanyak 105 ekor, 

dan minggu IV sebanyak 202 ekor.  ------------------  
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 Pebruari minggu I sebanyak 137 ekor, minggu II 

sebanyak 268 ekor, minggu III sebanyak 145 ekor, 

dan minggu IV sebanyak 12 ekor.  --------------------  

 Maret minggu I sebanyak 24 ekor, minggu II 

sebanyak 3 ekor, minggu III sebanyak 12 ekor, dan 

minggu IV sebanyak 54 ekor  --------------------------  

 April minggu I sebanyak 14 ekor, minggu II 

sebanyak 63 ekor, minggu III sebanyak 106 ekor, 

dan minggu IV sebanyak 110 ekor --------------------  

 Mei minggu I sebanyak 111 ekor, minggu II 

sebanyak 172 ekor, minggu III sebanyak 149 ekor, 

dan minggu IV sebanyak 204 ekor --------------------  

 Juni minggu I sebanyak 155 ekor, minggu II 

sebanyak 410 ekor, minggu III sebanyak 304 ekor, 

dan minggu IV sebanyak 418 ekor  -------------------     

- Bahwa penjualan sapi impor tahun 2013 yaitu ; -------  

 Januari – Pebruari kosong/tidak ada penjualan ---  

 Awal Maret sebanyak 500 ekor  -----------------------  

 Akhir Maret sebanyak 750 ekor -----------------------  

 April tidak ada penjualan/kosong ---------------------  

 Awal Mei 1.250 ekor  ------------------------------------  

 Akhir Mei 1.000 ekor ------------------------------------  

 Juni – Juli tidak ada penjualan/kosong  ------------  

 Agustus 1.250 ekor --------------------------------------  

 September – Oktober tidak ada penjualan/kosong -   

- Bahwa tahun 2013 Kementeriaan Perdagangan 

mengundang terlapor untuk memberikan masukan 

kepada Pemerintah, bahwa sapi di lapangan kosong., 

sehingga kemendag memberikan tambahan atas 

kekurangan tersebut. ---------------------------------------  

- Bahwa dasar dari Kemendag memberikan 

kekurangan sapi siap potong tersebut Kemendag 

turun langsung ke lapangan mengawasi keberadaan 

sapi -------------------------------------------------------------  

- Bahwa pemberian izin pada awal tahun 2013 

dikeluarkan oleh Kementan, pertengahan tahun 2013 

izin impor dikeluarkan oleh Kemendag, pada saat 

pemberiaan izin impor dari kementan terlapor 

diberikan sedikit dengan tujuan untuk swasembada, 

tetapi melihat realisasi di lapangan persediaan sapi 

siap potong tidak cukup maka diberikan tambahan 

sapi siap potong dengan tujuan untuk menstabilkan 

harga. ----------------------------------------------------------            

- Bahwa penambahan izin impor tahun 2013 berikan, 

tetapi pembelian sapi tergantung stok/pasokan dari 

Australi. -------------------------------------------------------  
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- Bahwa pengajuan izin impor dilakukan pertiga bulan.   

- Bahwa sapi bakalan yang dierima biasanya beratnya 

35 kog, tetapi ada juga yang beratnya 290 kg, 

sehingga butuh waktu untuk menggemukan sapi 

tersebut dengan memakan waktu 120 – 140 hari.  ----  

- Bahwa 1000 ekor sapi yang diterima pada akhir April 

2015 di jual pada Bulan Juli karena permintaan 

besar di Hari Raya Idul Fitri, dengan terpaksa 

persediaan sapi yang belum cukup umur sudah di 

jual,  sehingga tidak ada penjualan sapi pada Bulan 

Agustus 2015.  -----------------------------------------------  

- Bahwa harga jual sapi tahun 2015 ada kenaikan 

yaitu; -----------------------------------------------------------  

 Mei Rp. 36.000/kg ---------------------------------------  

 Juni Rp. 36.000/kg --------------------------------------  

 Juli Rp. 37.500/kg---------------------------------------  

 Agustus Rp. 39.000/kg. --------------------------------  

Pertimbangan terlapor menaikan harga adalah;  -------  

 Harga perolehan/harga beli di Australi sudah naik   

 Dollar naik/pembelian dengan dollar -----------------  

 PPH Impor 2,5% ------------------------------------------  

 Bea masuk 5% --------------------------------------------  

 Biaya Dokumen cleaner di pelabuhan ----------------   

 Biaya Karantina  -----------------------------------------  

 Biaya transportasi ---------------------------------------   

 Biaya penyusutan sapi  ---------------------------------  

 Biaya tenaga kerja dan lain-lain.  ---------------------  

- Bahwa ketika ada kenaikan harga terlapor tidak 

pernah menanyakan kepada pedagang, mengenai 

berapa pedagang menjual harga daging perkilo 

dipasar.  -------------------------------------------------------  

- Bahwa ketika ada kenaikan harga terlapor tidak 

pernah melihat harga pesaing, melain yang dilihat 

oleh terlapor adalah menjaga kedekatan dengan 

pedagang/pelanggan-pelanggan. --------------------------  

- Bahwa ketika harga ada kenaikan terlapor tidak 

memelihara sapi lokal karena harga sapi lokal lebih 

tinggi dari sapi impor, selain itu pasokannya sulit, 

pertumbuhannya kurang bagus, dan jaraknya jauh 

akan menentukan  susut dan stress.  --------------------  

- Bahwa resiko/hambatan yang terjadi ketika pembeli 

dari Jabodetabek membeli sapi ke terlapor,  karena 

harus melewati penyebrangan kapal sehingga sapi 

akan mengalami penyusutan dan kematian.   ----------       

- Bahwa tahun 2015 terlapor menjual sapi pertahun 

sebanyak 8.055 ekor, menjual ke Jabodetabek 
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sebanyak 67 ekor (kurang dari 10%)  sisa dijual ke 

Sumatra. ------------------------------------------------------   

- Bahwa alasan terlapor tidak memelihara sapi lokal 

yaitu ;  ---------------------------------------------------------  

 Pengambilannya jauh/hambatan jarak sehingga 

mengalami penyusutan dan kematian ---------------  

 Harga lebih mahal ---------------------------------------  

 Tingkat stress lebih tinggi sehingga kenaikan berat 

badan lebih lambat naik.  ------------------------------  

 Pasokannya sulit -----------------------------------------  

- Bahwa tahun 2014 setelah leberan (Hari Raya Idul 

Fitri) menteri Perdagangan mengundang Appindo dan 

pedang menanyakan kenaikan harga, alasan 

pedagang menaikan harga pada saat itu karena lemak 

tidak laku, jeroan murah, kaki dan kepala murah, 

harus membayar THR karyawan dan membutuhkan 

ekstra kerja sehingga menjadi komplek harga naik. ---   

- Bahwa terlapor kesulitan untuk mendapatkan 

pasokan sapi lokal dari Jawa Timut disebabkan 

banyak sapi lokal betina yang produktif dipotong, 

tetapi yang dilaporkan yang di ptotong adalah sapi 

jantan, sehingga lebih mudah mendapatkan pasokan 

sapi impor dan memeliharanya dibandingkan sapi 

lokal. -----------------------------------------------------------  

- Bahwa regulasi kebijakan Pemerintah yang tidak 

pasti membuat ketidak jelasan atas industri 

persapian. -----------------------------------------------------   

- Bahwa karena tidak ada kepastian quota yang 

menyebakan tidak ada kepastian dari Australi, 

sehingga tidak menyiapkan kapal dan dampaknya 

menyebakan harga menjadi naik.  ------------------------  

- Bahwa ketika beralih ke eksportir lain dari Australi, 

maka terlapor  harus di Audit lagi oleh eksportir 

tersebut.  ------------------------------------------------------  

 

10. TERLAPOR XXII (PT. KARIYANA GITA UTAMA) ---------------  

SURATNO (Direktur Oprasional).  ------------------------------  

- Bahwa perusahaan didirikan sejak tanggal 08 Juli 

1996,  perusahaan merupakan anak perusahaan dari 

PT. Berdikari Karya Utama, dengan sahamnya 

Yayasan Bina Sejahtera (Bulog) sebesar 70%, Direktur 

7%, Komisaris 13 %, perorangan 10%.  ------------------  

- Bahwa usahanya bergerak di penggemukan sapi lokal 

dan impor.  ---------------------------------------------------  
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- Bahwa terlapor membeli sapi lokal bakalan dari 

Petani di Daerah NTT, dan Jawa Tengah, Jawa Timur, 

Sumba, Bali. --------------------------------------------------   

- Bahwa kafasitas kandangnya dapat menampung 

75.000 ekor, letak kandang di Daerah Curug 

Sukabumi. ----------------------------------------------------  

- Bahwa usaha sapi impor bakalan dari Australi di 

mulai tahun 2014, dengan mengajukan izin impor 

sebanyak 19.600 ekor, persetujuan izin impor 

diperoleh sebanyak 16.720 ekor, realisainya 14.345 

ekor.------------------------------------------------------------   

- Bahwa tahun 2015 pengajuan izin impor sebanyak 

19.000 ekor, persetujuan impor 15.331 ekor, realisasi 

impor 15.220 ekor, dengan perincian :  ------------------  

 Quota I sebanyak 3.031 ekor (Januari, Pebruari 

kosong, Maret sebanyak 3.031 ekor, April kosong) -  

 Qouta II sebanyak 5.789 ekor (Mei sebanyak 3.989 

ekor, Juni sebanyak 348 ekor, Juli sebanyak 1.452 

ekor)  -------------------------------------------------------  

 Quota III sebanyak 914 ekor (Agustus sebanyak 

914 ekor, September-Oktober kosong)  ---------------  

 Quota IV sebanyak 5.556 ekor (Nopember 

sebanyak 2.763 ekor, Desember sebanyak 2.793 

ekor) --------------------------------------------------------  

 Sisanya dibeli dari feedloter lain yaitu PT. 

Fourtuna Lampung karena kehabisan sapi siap 

potong.   ---------------------------------------------------    

- Bahwa pendistribusianya tahun 2015 untuk wilayah 

Jabodetabek sebesar 41% untuk wilayah Depok, 

Bogor dan Jakarta, sisanya untuk wilayah Jawa 

Barat (Sukabumi, dan Cianjur). ---------------------------  

- Bahwa tahun 2014 mendapatkan sapi impor sendiri 

dan membeli dari feedloter lain, dengan jumlah yaitu ; 

 Januari kosong -------------------------------------------  

 Awal Pebruari sebanyak 1.440 ekor ------------------  

 Akhir Pebruari sebanyak 3.415 ekor------------------  

 April – Mei kosong  ---------------------------------------  

 Juni sebanyak 3.494 ekor  -----------------------------   

 Juli kosong ------------------------------------------------  

 Agustus sebanyak 44 ekor beli dari feedloter lain --  

 September sebanyak 2.349 ekor-----------------------  

 Oktober sebanyak 2014 ekor---------------------------  

 Nopember sebanyak 483 ekor--------------------------  

 Desember sebanyak 400 ekor dari feedloter lain. ---   

- Bahwa karena kekurangan stok dan banyak 

permintaan dari pelanggan, terlapor membeli sapi  
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siap potong dari terlapor lain, dengan cara  sapi 

tersebut dibawa ke kandang sendiri, karena 

pelanggan/pedangan tidak mau mengambil dari 

kandang terlapor  lain, sehingga yang menyaksikan 

ketika sapi dtiimbang adalah terlapor harus 

memperhatikan penyusutan berat badan disebabkan 

sapi yang dibeli dari Lampung, penyusutan biasanya 

sebesar 7% - 10%.  ------------------------------------------        

- Bahwa tahun 2015 penjualan sapi impor dan lokal 

sebanyak ; ----------------------------------------------------  

Sapi Impor Sapi Lokal 

Januari sebanyak 1578 ekor 

Pebuari sebanyak 1755 ekor 

Maret sebanyak 747 ekor 

April sebanyak 1221 ekor 

Mei sebanyak 1693 ekor  

Juni sebanyak 1922 ekor 
Juli sebanyak 3607 ekor 

Agustus sebanyak 347 ekor 

September sebanyak 734 ekor 

Oktober sebanyak 897 ekor  

Nopember sebanyak 987 ekor 
Desember sebanyak 912 ekor   

Januari sebanyak 53 ekor 

Pebuari sebanyak 30 ekor 

Maret sebanyak 3 ekor 

April sebanyak 2 ekor 

Mei sebanyak 8 ekor  

Juni sebanyak 37  ekor 
Juli sebanyak 247 ekor 

Agustus sebanyak 49 ekor 

September sebanyak 881 ekor 

Oktober sebanyak 80 ekor  

Nopember sebanyak 84 ekor 
Desember sebanyak 142 ekor   

- Bahwa pada Bulan Agustus 2015 stok sapi dikandang 

sudah habis, karena pada saat Hari Raya Idul 

Fitri/lebaran banyak permintaan sehingga sapi yang 

belum siap di jual terpaksa harus dijual dengan 

tujuan untuk menjaga pelanggan agar tidak lari pada 

terlapor lain. --------------------------------------------------  

- Bahwa penggemukan sapi umumnya dilakukan 

selama 90 – 120 hari, kalau lewat waktu tersebut 

maka sapi banyak mengandung lemak dan kwalitas 

sapi turun, dan optimalnya juga kurang baik maka 

harga jualnya akan menjadi turun -----------------------  

- Bahwa harga jual sapi tahun 2015 mengalami 

kenaikan pada Bulan Juli Rp.42.860/kg Bulan 

Agustus Rp. 42.748/kg, ketika harga naik terlapor 

masih tetap menjual sapi kepada pelanggan, dan 

sebelum tanggal 09 Agustus terlapor masih menjual 

sapi untuk wilayah Jabodetabek, dan saat mogok 

terlapor tidak menjual ke Jabodetabek, terlapor cuma 

hanya melayani jual wilayah Cianjur dan Sukabumi, 

mengingat stok sapi di kandang sedikit. -----------------     

- Bahwa yang membedakan harga jual sapi adalah 

kwalitas sapi tersebut, tergantung jenisnya. ------------   

- Bahwa terlapor masuk dalam Assosiasi APPINDO, 

pada saat mogok Bulan Agustus 2015 tidak pernah 

ada pembicaraan mengenai harga dalam Assosiasi 

Appindo, dan tidak ikut dalam undangan 

kementerian.  -------------------------------------------------   
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- Bahwa September 2015 terlapor masih memelihara 

sendiri sapi lokal yang diambil dari daerah, selama +3 

bulan untuk memperbaiki kwalitasnya, dengan 

alasan bahwa untuk memenuhi populasi, dan 

kebutuhan sapi lokal, permintaan sapi lokal banyak 

di hari qurban (Idul Adha), ---------------------------------   

- Bahwa tahun 2015 distribusi sapi impor ke wilayah 

Jabodetabek sebanyak 563 ekor per bulan, rata 19 

ekor sehari dalam setahun. --------------------------------  

- Bahwa pendistribusikan sapi impor dilakukan ke 7 

RPH untuk wilayah Jabodetabek yaitu; Pulo Gadung, 

Legenda Bekasi, Eldes Kampus ITB, Santiko Tambun, 

Samba Sukatani, Kranggan Bekasi,  dan  19 RPH luar 

Jabodetabek. -------------------------------------------------  

- Bahwa ketika harga naik, harga sapi sama antara 

terlapor satu dengan terlapor lain karena masing-

masing terlapor mempunyai perhitungan, menjaga 

stok sendiri-sendiri, sumber sapinya sama dari 

Australi sehingga dapat menentukannya sama, tidak 

ada kesepakatan antara para terlapor mengenai 

harga, karena harga merupakan rasia sehingga tidak 

mau terjebak oleh terlapor lain ketika membicarakan 

harga, beroprasinya harga di pasar ditentukan oleh 

supply and demend. -----------------------------------------  

- Bahwa tidak ada informasi harga di pasar dari pihak 

lain, untuk menentukan harga berdasarkan naluri 

jual beli, karena harga ditentukan berdasarkan 

kesepakatan antara terlapor dengan pembeli.  ---------  

- Bahwa dengan kebijakan Pemerintah yang tidak 

pasti, terlapor harus menghitung sendiri secara naluri 

untuk menjaga mempertahankan perusahaan.  -------  

- Bahwa terlapor untuk menetukan harga yaitu harus 

menghitung harga pokok pembelian sapi impor dan 

situasi dan kebutuhan terlapor   --------------------------  

- Bahwa ekspotir dari Australi yaitu Shell. ----------------   

- Bahwa untuk pakan sapi, terlapor mengelola pakan 

sendiri dengan bahan baku lokal, untuk biaya 

penggemukan biaya pakan memakan biaya sebesar 

Rp. 15.000/hari. ---------------------------------------------    

- Bahwa sapi impor yang dibeli dengan berat 350  dibeli 

dengan harga Rp. 12.000.000, - digemukan selama 

120 dengan berat menjadi 450-500 kg dijual dengan 

harga 15 juta tergantung harga jual itu juga. -----------   

 

11. TERLAPOR XXX (CV. MITRA AGUNG SANGKURIANG) -----  

KUSNADI TATANG, SH (Direktur)  ------------------------------  
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- Bahwa perusahaan berdiri sejak tahun 2009, 

pemegang saham Tatang, dan Suryana 80%, tetapi 

suryana pasif tidak ikut dalam oprasional perusahaan 

di Direksi, kewenangan untuk memutuskan 

pembelian, penjualan adalah Tatang, dan baru 

disampikan kepada Suryana. ------------------------------             

- Bahwa tahun 2009 – 2013 usahanya bergerak 

dibidang perternakan sapi lokal, dan karena harga 

sapi lokal mahal maka  mulai tahun 2014 

menggemukan sapi impor. ---------------------------------  

- Bahwa tahun 2009 mempunyai lahan peternakan 

seluas 10 ha sekarang berkembang menjadi 20 ha, 

dengan kapasitas kandang tahun 2009 menampung 

sebanyak 2.000 ekor, dan diatas tahun 2009 sampai 

tahun 2015 kapasitas kandang menampung 6.000 

ekor.------------------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 204 izin impor yang diperoleh sebanyak 

12.431 ekor, realisasinya sebanyak 11.927 ekor, 

dengan perincian ; -------------------------------------------  

Quota  Sapi Bakalan Sapi Siap Potong 

I 2.148 ekor 

Januari 877 ekor 

Pebruari 745 ekor 

Maret 526 ekor 

283 ekor 

Pebruari 77 ekor 

Maret 206 ekor  

II 3.200 ekor 

April 1250 ekor 

Mei kosong 

Awal Juni 1038 ekor  

Pertengahan Juni 277 ekor  

Akhir Juni 635 ekor  

500 ekor 

III 3.200 ekor 

Awal Agustus 1284 ekor 

Ahir Agustus 760 ekor  

September 1156 ekor 

Kosong 

IV 3.000 ekor 

Oktober 800 ekor 

Nopember 799 ekor 

Desember 1398 ekor 

100 ekor 

Desember 100 ekor  

 

- Bahwa tahun 2015 impor sapi bakalan yang diterima;  

Quota 1 Januari Kosong 

Pebruari 800 ekor 

Maret 1102 ekor  

Quota 2 April 1.300 ekor 

Mei 1.500 ekor 

Juni 252 ekor  

Juni 250 ekor datang tanggal 1 Juli 2015 

Quota 3 Juli 1.581 ekor  

Agustus 658 ekor 

September kosong  

Quota 4 Oktober 1796 ekor datang 15 Oktober 2015 

Oktober 1.354 ekor datang 30 Oktober 2015  
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Nopember kosong  

Desember kosong 

 

- Bahwa terlapor tidak memliki RPH sendiri, RPH yang 

dipergunakan yaitu RPH Imcopabri/koprasi,RPH 

Giamandiri Depok.  ------------------------------------------  

- Bahwa pemasarannya dilakukan di Daerah Cianjur 

dan sekitarnya, RPH milik Pemerintah daerah.---------  

- Bahwa tahun 2014  pemasaran untuk Jabodetabek di 

Daerah Pamulang dan Bekasi sebanyak 218 ekor 

setahun, tahun 2015 pemasarannya hanya 1,17%. 

Sebanyak 136 ekor setahun.-------------------------------  

- Bahwa tahun 2015 untuk Jabodetabek pelanggan 

bernama peros menggunakan RPH Giamandiri, dan 

tahun 2014 pembelinya bernama H. Muhidin 

menggunakan RPH Imkopabri. ----------------------------  

- Bahwa distribusi untuk wilayah Jabodetabek 

pertahun tidak menentu, pembeli yang datang sendiri 

ke terlpaor, karena pasokan sapi untuk wilayah 

Cianjur juga tidak mencukupi. ----------------------------  

- Bahwa harga jual ditempat sama tahun 2014 tidak 

mengeluarkan biaya ongkos kirim, karena pembeli 

yang datang sendiri dengan menggunakan truknya 

dari Cianjur setelah menjual kulit.  ----------------------  

- Bahwa Bulan Agustus tahun 2015 tidak menjual ke 

wilayah Jabodetabek.  --------------------------------------  

- Bahwa tahun 2014 penjualan sapi impor ke 

Jabodetabek ke RPH Imcopabri sebanyak; --------------   

 September sebanyak 72 ekor  --------------------------  

 Oktober sebanyak 14 ekor  -----------------------------  

 Nopember sebanyak 84 ekor  --------------------------  

 Desember sebanyak 12 ekor  --------------------------  

- Bahwa tahun 2015 penjualan rata-rata perbulan sapi 

lokal dan impor sebanyak ;  --------------------------------  

 Januari sebanyak 3.724 ekor  -------------------------  

 Pebruari sebanyak 37.710 ekor  -----------------------  

 Maret sebanyak 38.530 ekor ---------------------------  

 April sebanyak 37.947 ekor ----------------------------  

 Mei sebanyak 37.924 ekor ------------------------------  

 Juni sebanyak 37.979 ekor ----------------------------  

 Juli sebanyak 38.746 ekor -----------------------------  

 Agustus sebanyak 40.749 ekor  -----------------------  

 September sebanyak 3.946 ekor-----------------------  

 Oktober sebanyak 39.838 ekor ------------------------  

 Nopember sebanyak 40.508 ekor  ---------------------  

 Desember sebanyak 41.072 ekor ----------------------  



 

 
-597 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

Harga sapi lokal lebih tinggi dari harga sapi impor. ---  

- Bahwa Harga penjualan sapi impor pada Bulan 

Agustus 2015 sebesar Rp. 41.500/kg, harga sapi 

lokal pada saat itu Rp. 45.000/kg – Rp. 46.000/kg, 

selisih harga sapi lokal dengan sapi impor biasanya 

Rp.1.000/kg – Rp. 2.000/kg tetapi pada saat itu 

selisih Rp. 5.000/kg -----------------------------------------  

- Bahwa dari tahun 2009 – 2013 harga sapi lokal naik 

terus drastis, karena wajar pasokan/kapasitas sapi 

lokal sedikit.  -------------------------------------------------  

- Bahwa untuk sapi lokal bakalan digemukan kembali 

memerlukan waktu 4-5 bulan, tidak pernah membeli 

sapi siap potong untuk sapi lokal  ------------------------   

- Bahwa mekanisme penjualan sapi yaitu terlapor 

menawarkan harga sapi kepada pembeli/pedagang 

sebesar Rp. 42.000/kg, lalu pedagang/pembeli 

menawar harga tersebut sebesar Rp. 41.500/kg dan 

disepakati harga tersebut (harga di Cianjur pada saat 

itu). -------------------------------------------------------------  

- Bahwa tanggal 11 Agustus 2014 terlapor belum 

masuk dalam Assosiasi, setalah itu baru masuk 

assosiasi tetapi tidak aktif, dan tidak pernah ikut 

rapat assosiasi, biasanya sekertaris yang selalu 

mewakili rapat di assosiasi, bahwa seingat sekertais 

rapat tanggal 11 Agustus 2015 di Asosisasi hanya 

absensi saja yang dilakukan secara rolling, hasilnya 

tidak tahu/lupa isi rapat tersebut, selain itu juga 

terlapor tidak pernah tanya ke sekertaris hasil rapat 

tersebut, dan terlapor  tidak pernah ikut pertemuan 

di kementan, --------------------------------------------------               

- Bahwa pada tahun 2015 penjualan sapi impor ke 

Jakarta sebanyak  -------------------------------------------  

 Agustus kosong  ------------------------------------------  

 September sebanyak 72 ekor  --------------------------  

 Desember sebanyak 64 ekor  --------------------------  

Yaitu sapi impor berjenis firos  ----------------------------  

- Bahwa Bulan Agustus 2015 terlapor tidak memasok 

sapi impor untuk Jabodetabek Karena pasokan sapi 

untuk wilayah Cianjur juga tidak mencukupi. ---------  

- Bahwa ideal penggemukan sapi impor 90 – 120 hari, 

masa penggemukan yang paling bagus adalah 100 

hari, kalau lebih dari batas maksimal maka kwalitas 

sapi kurang baik disebabkan tumbuh lemak. ----------  

- Bahwa pakan sapi impoir adalah konsentrat 60% 

yang buat sendiri. -------------------------------------------   
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- Bahwa berat pertumbuhan sapi impor sehari 

biasanya 1 kg – 1,20 kg dikali masa penggemukan, 

biaya pertambahan berat badan sapi dalam masa 

penggemukan seberat 1 kg/hari memakan biaya 

sebesar Rp.36.000 – Rp. 37.000.  -------------------------  

- Bahwa harga pembelian sapi bakakalan dari Ausrtrali 

dibeli dengan  harga dolar dikali berat perkoli 

ditambah penyusutan 10-12 kg, dan masa pemulihan 

selama 1-2 minggu (kadang-kadang masih kurang). --    

- Bahwa harga penjualan sapi impor terlapor dengan  

PT. Sampurna berbeda, terlapor mengetahui dari 

pembeli/pelanggan yaitu H. Muhidin yang 

mengatakan bahwa harga terlapor lebih mahal dari 

CV. Mitra Agro Sampurna  ---------------------------------  

- Bahwa pada Bulan Juli 2015 terlapor menjual sapi 

kepada perusahaan CV. Mitra Agro Sampurna 

sebanyak 460 ekor.  -----------------------------------------  

- Bahwa ketika terjadi penurunan quota dari 

Pemerintah, terlapor  untuk memenuhi pasaran 

beralih ke sapi lokal yang dibeli beli sendiri di pasar 

Magetan, dan Wonosobo.  ----------------------------------  

- Bahwa kenaikan harga tahun 2015 lebih dahulu 

terjadi sebelum Pemerintah menentukan quota  -------  

- Bahwa terlapor tidak ikut campur untuk menentukan 

harga daging di pasar, terlapor hanya menjual sapi 

sampai ke RPH/Jagal.  -------------------------------------  

- Bahwa pola penjualan yang dilakukan terlapor 

tergantung momen -momen bulan sehingga dapat 

menikan dan menurunkan harga, biasa pada bulan 

puasa harga sapi turun, pada hari raya/lebaran 

harga sapi naik, dan terlapor baru bisa menghitung 

untung – ruginya secara global pertahun sehingga 

diketahui nilainya. 

- Bahwa harga penjualan sapi impor pada saat lebaran 

lebih mahal dibandingkan dengan bulan-bulan lain 

karena pertimbangannya kalau bulan-bulan lain 

kepala, tulang dan jeroan masih bisa dijual 

sedangkan di hari raya/lebaran tidak dapat dijual. ---  

- Bahwa harga setelah Idul Fitri/lebaran sampai 

sekarang naik disebabkan harga pembelian sapi 

impor di Australi menggunkan dollar yang tinggi 

sehingga menyebabkan harga menjadi naik.------------     

- Bahwa penjualan sapi lokal kepada komsumen 

kadang-kadang mahal, kadang-kadang sama 

tergantung bulan-bulan tertentu.  ------------------------    

- Bahwa ada terlapor lain di Daerah Cianjur yang 

memasok sapi impornya ke Daerah Jabodetabek yaitu 
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PT. WMP kedudukannya di Cikalong - Cianjur  yang 

tidak masuk dalam LDP. -----------------------------------  

- Bahwa tujuan terlapor masuk dalam APPINDO hanya 

untuk mendapatkan informasi di Australia tentang 

Wellfere. -------------------------------------------------------  

- Bahwa dengan adanya penentuan quota dari 

Pemerintah mengakibatkan harga naik karena 

kekurangan pasokan dan harus mencari pasokan 

sapi lokal. -----------------------------------------------------  

- Bahwa sapi lokal dapat mendistribusi sapi impor 

untuk memenuhi permintaan pelanggan. ---------------  

- Bahwa eksportinya dari Australi yaitu Wellajt, 

Austrak, Frontir, Internasional lake stok memalui 

agent di Jakarta.  --------------------------------------------  

 

12. TERLAPOR XXXI (CV. MITRA AGRO SAMPURNA) -----------  

REZA KHOERUDDIN (Direktur)  --------------------------------   

- Bahwa perusahaan didirikan pada tahun 2011, 

dengan komposisi saham Reza Khoeruddin 50%, Hadi 

Pangestu 25%, dan Suryana 25%.  -----------------------    

- Bahwa lokasi kandang terletak di Kedaung Subang 

Jawa Barat, dengan kapasitas kandang tahun 2011 

sebanyak 500 ekor, tahun 2012 kapasitas kandang 

menjadi 1500 ekor. ------------------------------------------  

- Bahwa awal mulainya berbisnis sapi lokal 100% dan 

tahun 2013 berubah bisnis ke sapi impor dengan 

mengurus izin impor. ---------------------------------------  

- Bahwa impor perdana dilakukan pada tahun 2014, 

tetapi tidak meninggalkan sapi lokal sampai sekarang 

yang selalu ada di kandang dengan jumlah sebanyak 

5% - 10% dari sapi yang ada di kandang. ---------------  

- Bahwa tahun 2014 pengajuan izin impor sebanyak ; -  

Quota Pengajuan Realisasi 

Q1 

Q2 

 

Q3 

 

Q4 

 

Sapi Bakalan 1.052 ekor 

Sapi siap Potong 400 ekor  

Sapi Bakalan 1450 ekor 

Sapi Bakalan  

 

Sapi Bakalan 1300 ekor  

Sapi Bakalan 1.052 ekor 

Sapi siap potong103 ekor 

Sapi Bakalan 166 ekor 

Sapi Sipa Potong 660 ekor 

Sapi Bakalan 300 ekor 

Sapi bakalan 200 ekor dan 

Sapi bakalan 1100 ekor  

 

- Bahwa tahun 2015 memperoleh izin impor sebanyak;   

Quota Dapat Izin Impor Tanggal Realisasi Realisasi 

Q1 

 

Q2 
 

 

Q3 

Sebanyak 1068 ekor 

 

Sebanyak 2700 ekor 
 

 

Sebanyak 329 ekor 

18-02-2015 

10-03-2015 

27-04-2015 
07-05-2015 

12-06-2015 

07-08-2015 

500 ekor 

700 ekor 

800 ekor 
405 ekor 

 

329 ekor 
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Q4 
 

Sebanyak 2900 ekor 15-10-2014 
30-10-2016 

1500 ekor 
1460 ekor 

 

- Bahwa pendistribusiannya dilakukan ke 

Jabodetabek, tahun 2014 sebanyak 90,64% sisanya 

ke wilayah Subang Jawa Barat, tahun 2015 ke 

Jabodetabek 58,02% sisanya ke wilayah Subang Jawa 

Barat. ----------------------------------------------------------  

- Bahwa RPH untuk wilayah Jabodetabek yaitu CV. 

Sinar Mulya/Pamulang, Inkopabri/Cilangkap 

pelanggan H. Muhidin, Mandiri, Cibinong/Hj. Ina, 

Pulogadung/H. Warsito, Cikaret/Budiman, 

Bayar/Ujang, Peros/Tengki, Sukirman/Tengki, 

Hallalan Toyiban/Jati Asih –Bekasi.----------------------  

- Bahwa Distribusi terbesar di Jabodetabek tahun 2014 

ke Pelanggan H. Muhidin RPH Inpobari sebanyak 

1500 ekor, tahun 2014 ke RPH Mandiri sebanyak 

1703 ekor.  ----------------------------------------------------  

- Bahwa penjualan ke Jabodetabek tahun 2014 

sebanyak ;  ----------------------------------------------------  

BULAN BANYAKNYA PENJUALAN 

April  303 ekor 

Mei 401 ekor 

Juni - 

Juli 544 ekor 

Agustus  309 ekor 

September 647 ekor 

Oktober  242 ekor 

Nopember  477 ekor 

Desember  513 ekor 

 

- Bahwa penjualan sapi impor dan lokal ke 

Jabodetabek tahun 2015 sebanyak; ----------------------  

BULAN BANYAKNYA PENJUALAN 

Januari 554 ekor 

Pebruari 461 ekor 

Maret 360 ekor 

April 1035 ekor 

Mei 327 ekor 

Juni 1661 ekor 

Juli 560 ekor 

Agustus 384 ekor 

September 461 ekor 

Oktober  844 ekor 

Nopember  1005 ekor 

Desember  69 ekor 
 

Jumlah sapi impor yang di jual sebanyak 7059 ekor, 

sisanya sapi lokal  ------------------------------------------  
 

- Bahwa penjualan sapi ke Jabodetabek tahun 2014, 

dengan harga perkilo  ---------------------------------------  

BULAN HARGA/KG 

Mei Rp. 36.440 



 

 
-601 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

Juni Rp. 34.852 

Juli Rp. 35.550 

Agustus Rp. 36.248 

September Rp. 36.337 

Oktober  Rp. 36.374 

Nopember  Rp. 36.500 

Desember Rp. 36.500 
 

- Bahwa penjualan sapi ke Jabodetabek tahun 2015, 

dengan harga perkilo  ---------------------------------------  

BULAN HARGA/KG 

Januari - 

Pebruari Rp. 37.941 

Maret Rp. 39.080 

April Rp. 38.870 

Mei Rp. 37.278 

Juni Rp. 35.513 

Juli Rp. 38.827 

Agustus Rp. 39.628 

September Rp. 39.379 

Oktober  Rp. 40.469 

Nopember  Rp. 41.215 

Desember  Rp. 40.780 

Penjualan sapi pada awal Bulan Agustus 2015 

sampai tanggal 11 Agustus 2015 seharga Rp. 

41.000/Kg.  ---------------------------------------------------  

- Bahwa pembelian sapi tahun 2014 sapi bakalan dan 

sapi siap potong, tahun 2015 sapi bakalan, yang di 

beli tahun 2014 dari eksportir frontir dan tahun 2015 

mengambil dari Austrak. -----------------------------------   

- Bahwa landing cost tahun 2015 bulan Maret sebesar 

Rp. 42.604/kg dan Bulan April sebesar Rp. 

40.420/Kg, harga sudah termasuk harga eksportir ---  

- Bahwa harga Quartal 3 pada Bulan Agustus 2015 

naik, sehingga terlapor sudah berat untuk beroprasi, 

dan sudah mau tutup, tetapi terlapor masih tetap 

berjualan walaupun penjualan persatu sapi rugi, yang 

menentukan perusahaan merugi tahun 2015 yaitu  

karena harga kurs, dan dollar tinggi sedangkan 

pembelian sapi impor dari eksportir menggunakan 

dollar. ----------------------------------------------------------  

- Bahwa pada Q2 posisi pembelian sapi harganya 

cukup lumayan berat,  sapi yang di jual pada Q1 

yaitu bulan Januari dan Pebruari adalah pasokan 

sapi pada Bulan Nopember sedangkan pembelian 

pada bulan tersebut harga di Australi sudah 

merangkak naik dan merupakan harga termahal, 

Bulan Agustus dan September pembelian sapi impor 

di Australi murah, sedangkan harga termahal terjadi 

pada Bulan Januari – Pebruari karena musim hujan.  
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- Bahwa seharusnyan Pemerintah sudah bisa melihat 

situasi harga sapi impor di Australi sebelum 

mengeluarkan kebijakan.  ----------------------------------  

- Bahwa landing cost pada tanggal 30 Oktober 2015 

adalah 30-40 -------------------------------------------------  

- Bahwa yang menentukan harga daging dipasar 

adalah pembeli karena sesuai dengan permintaan, 

pedagang meihat harga dari pedagang satu dengan 

pedagang lain, dengan sistem pembelian melihat 

setiap mingguan ada kenaikan atau tidak. --------------  

- Bahwa kenaikan harga terjadi sebelum puasa harga 

berangsur-angsur naik, pada saat puasa harga turun 

dan sebelum lebaran harga sudah naik lagi. ------------  

- Bahwa terlapor bukan anggota Appinda, tidak pernah 

membayar iuran anggota, dan ketika rapat tanggal 11 

Agustus 2015 tidak mengetahuinya sehingga tidak 

mengetahui hasil rapat tersebut, dan faktanya 

mengetahui adanya rapat tanggal 11 Agustus 2015 di 

Appindo adalah hari ini saat persidangan tanggal 18 

Pebruari 2016. -----------------------------------------------   

- Bahwa terlapor mengetahui quota Cuma 50.000 ekor 

mendapat informasi dari pelanggan/pemotong, dan 

pada saat quota turun terlapor belum menaikan 

harga, dan sebelum harga di naikan oleh terlapor 

harga di pasar sudah naik lebih dulu.  ------------------  

- Bahwa biasanya sapi dibeli dari Australi dengan berat 

badan rata-rata 300 kg tetapi ada juga yang di bawah 

berat tersebut makanya sapi ada yang premium dan 

reguler, sehingga butuh waktu untuk penggemukan 

90 – 120 hari, kalau bobot berat badan sudah berat 

maka 110 hari sapi sudah bisa dijual tergantung 

kebijakan terlapor. ------------------------------------------   

- Bahwa faktor-faktor terlapor menentukan harga 

yaitu; -----------------------------------------------------------  

 Landing cost (harga pembelian, pengangkutan 

sampai kandang) -----------------------------------------  

 Fit cost 10% - 15% ---------------------------------------  

 Oprasional 5 % -------------------------------------------  

 Biaya masuk ----------------------------------------------  

 Pemeliharaan ---------------------------------------------  

 Dan lain-lain. ---------------------------------------------  

- Bahwa sangat tidak linier kenaikan harga di pasaran 

cukup tinggi sedangkan pembeli membeli dari 

terlapor naik cuma Rp.3.000/kg yang terjadi di Bulan 

Agustus 2015 pedagang daging menaikan harga 

diatas Rp. 98.000/kg. Terlapor tidak ikut 
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mementukan harga daging di pasar, yang 

menentukannya adalah pedagng. -------------------------  

- Bahwa pedagang daging di pasarkan pernah 

mengatakan ke terlapor bahwa kalau cuma hanya 

mendapat untung Rp.400.000,- perekor sapi maka 

pedangan merugi karena banyak kebutuhan yang 

harus pedanga bayar seperti; bayar arisan dan lain-

lain. ------------------------------------------------------------  

- Bahwa kenaikan harga akibat kebijakan Pemerintah 

yang tidak dalam mengeluarkan kebijakan quota, 

sehingga terlapor yang menjadi korban merugi. --------  

- Bahwa dalam mengeluarkan quota Pemerintah harus 

melihat kekuatan komposisi lokal, komposisi Australi 

dan trend harga impor di Australi.  -----------------------  

- Bahwa pemberian quota oleh Pemerintah pertiga 

bulan, Pemerintah dalam memberikan quota diluar 

kemampuan persedian sapi impor di Australi, 

sehingga harga menjadi mahal. ---------------------------  

- Bahwa Bulan Agustus 2015 terlapor masih menjual 

pasokan dan tidak menahan pasokan -------------------  

- Bahwa terlapor tidak mengatur harga, kalau 

mengatur harga tidak rugi. --------------------------------  

- Bahwa pemogokan yang terjadi adalah ketakutan dari 

RPH/jagal karena quota turun dan tidak akan  lagi. --   

- Bahwa ketika quota turun harga naik kepanikan 

terjadi bukan hanya di Jabodetabek saja melainkan 

Lampung juga mogok, disebabkan karena ada berita 

dari media. ----------------------------------------------------   

- Bahwa ketika quota turun, terlapor mecari pasokan 

sapi lokal sebanyak + 100 ekor yang harganya setiap 

harik, sehingga terlapor tidak kuat untuk 

membelinya.  -------------------------------------------------  

- Bahwa pada Bulan Juli 2015, ketika terlapor 

kekurangan pasokan sapi, perusahaan mengambil 

pasokan sapi bakalan CV. Sangkuriang sebanyak 400 

ekor yang harus digemukan. ------------------------------  

 

13. TERLAPOR XX (PT. TANJUNG UNGGUL MANDIRI) ----------  

TERLAPOR XXVII (PT. BRAHMAN PERKASA SENTOSA)  ---  

GUNTORO HASAN (Direktur Utama) ---------------------------  

- Bahwa terlapor XX didirkan pada tahun 2001 

pemegang saham Guntoro, Sangko, Wiliam Hasan. ---   

- Bahwa terlapor XXVII didirikan pada tahun 2012, 

pemegang saham Guntoro, Sugiantoro, Wiliam Hasan, 

mulai efektif beroprasi pada tahun 2014. ---------------  



 

 
-604 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

- Bahwa tahun 2015 pengajuan impor terlapor XX dan 

terlapor XVII sebesar 10.000.000 ekor realisasinya  

terlapor XX sebanyak 58.588 ekor, terlapor XXVII 

sebesar 9.934 ekor, dengan total kedua terlapor 

mendapatkan realisasi impornya sebesar 68.522 ekor.  

- Bahwa realisasi impor tahun 2014 sebanyak ; ---------  
 

TRIWULAN Terlapor XX  Terlapor XXVII  

I 12.715 ekor    877 ekor 

II 21.600 ekor  6.750 ekor 

III 14.100 ekor  4.700 ekor 

IV 30.750 ekor   5.000 ekor 

TOTAL 79.165 ekor 17.527ekor 

Bahwa total seluruh realisasi impor yang diterima 

oleh 2 terlapor tersebut tahun 2014 sebanyak 96.492 

ekor.------------------------------------------------------------  

- Bahwa realisasi impor tahun 2013 sebanyak ; ---------  

TRIWULAN Terlapor XX Terlapor XXVII 

I 2.896 ekor    - 

II 6.207 ekor  - 

III 5.755 ekor  - 

IV 8.939 ekor   5.000 ekor 

TOTAL 25.797 ekor 5.000 ekor 

Bahwa total seluruh realisasi impor yang diterima 

oleh 2 terlapor  tersebut tahun 2013 sebanyak 30.797 

ekor.------------------------------------------------------------  

- Bahwa penjualan sapi impor untuk 2 terlapor tahun 

2015, dengan harga perkilo  -------------------------------  

BULAN HARGA/KG 

Januari Rp. 38.000 

Pebruari Rp. 39.000 

Maret Rp. 39.000 

April Rp. 39.000 

Mei Rp. 38.000 

Juni Rp. 38.000 

Juli Rp. 41.000 

Agustus Rp. 43.500 

September Rp. 40.000 

Oktober  Rp. 41.000 

Nopember  Rp. 41.000 

Desember  Rp. 42.000 
 

- Bahwa penjualan sapi impor untuk 2 terlapor tahun 

2014, dengan harga perkilo  -------------------------------  

BULAN HARGA/KG 

Januari Rp. 31.000 

Pebruari Rp. 38.000 

Maret Rp. 38.000 

April Rp. 37.000 

Mei Rp. 36.000 

Juni Rp. 35.000 

Juli Rp. 36.000 

Agustus Rp. 36.500 

September Rp. 36.000 

Oktober  Rp. 37.000 

Nopember  Rp. 37.000 
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Desember  Rp. 38.000 

 

- Bahwa penjualan sapi impor untuk 2 terlapor tahun 

2013, dengan harga perkilo  -------------------------------  

BULAN HARGA/KG 

Januari Rp. 35.000 

Pebruari Rp. 36.000 

Maret Rp. 36.000 

April Rp. 37.000 

Mei Rp. 37.000 

Juni Rp. 37.000 

Juli Rp. 35.000 

Agustus Rp. 34.000 

September Rp. 35.000 

Oktober  Rp. 35.000 

Nopember  Rp. 34.000 

Desember  Rp. 37.000 

 

- Bahwa kedua terlapor penjualannya ke RPH yang 

sama, dengan jumlah 29 RPH, untuk wilayah 

Jabedetabek 15 RPH, Jawa Barat 12 RPH, Sisanya 

RPH Banten, penjualan terbesar tahun 2015 untuk 

wilayah Jabodetabek sebesar 88,5%, Banten 4,7%, 

Jawa Barat 6,7%, distribusi tahun 2015 untuk 

jagal/pelanggan H. Hendri di RPH Petir Tanggerang 

sebanyak 35% - 40%, selain itu ada juga di Bekasi 

dan Tangerang Selatan, dan pelanggan lainnya yaitu 

Jimmy di RPH Bayur milik Pemerintah di Tangerang 

sebanyak 10%. -----------------------------------------------  

- Bahwa pertimbangan kenaikan harga di Bulan 

Agustus 2015 sebesar Rp. 43.500/kg yaitu;  -----------  

 Ada pengurangan quota di Q2 dan Q3 yang 

tadinya naik harus menurunkan supply  ------------  

 Harga pembelian sapi di Australi pada Q3 sudah 

mahal. -----------------------------------------------------  

 Penambahan biaya-biaya lain (Karantina, biaya 

masuk, PPH) ----------------------------------------------  

 Faktor rupiah berpengaruh ----------------------------  

 Kurs  -------------------------------------------------------  

 Supply berkurang demand tinggi  ---------------------  

 Biaya overhad cost perusahaan  -----------------------  

 Kesemua faktor saling kait-mengkait. ----------------  

- Bahwa salah satu faktor kenaikan harga yaitu 

kebijakan Pemerintah.  -------------------------------------  

- Bahwa setelah terjadinya demo mogok, Pemerintah 

dalam hal ini Menteri Pertanian, Ketua KPPU, 

Bareskrim, beserta Gubernur Banten datang ke 

terlapor meminta untuk menurunkan harga dari Rp. 

44.000/kg menjadi Rp. 38.000/kg, tetapi terlapor 
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hanya dapat menurunkan harga menjadi Rp. 

40.000/kg dengan alasan dan pertimbangan terlapor   

- Bahwa rapat yang dilakukan oleh di Appdindo tanggal 

11 Agustus 2015 membicarakan masalah perintah 

dari Pemerintah yang menyuruh kepada semua 

terlapor untuk menurunkan harga penjulan sapi 

impor yang tadinya seharga Rp. 44.000/kg menjadi 

sebesar Rp. 38.000/kg. -------------------------------------     

- Bahwa tahun 2011 - 2013 harga terus menaik karena 

dengan diterapkannya quota oleh Pemerintah, dan 

tahun 2014 quota dicabut sehingga supply and 

demand terpenuhi, dan di tahun 2015 diterapkan lagi 

quota sehingga terjadi lagi supply mengurang dan 

demand meningkan sehingga harga menjadi naik. ----  

- Bahwa Q3 2015 quota diturunkan oleh Pemerintah 

sehingga harga naik karena beberpa faktor.  -----------  

- Bahwa sebelum izin diputus oleh Kementan, tahun 

2015 SPI dikeluarkan oleh Kemendag sehingga tidak 

mengetahui berapa SPI yang diterima.  ------------------  

- Bahwa data BPS tahun 2015 yang diputuskan oleh 

Pemerintah tidak sesuai dengan fakta dilapangan 

dimana supply and demand tidak sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat -------------------------------------  

- Bahwa dengan kebijakan Pemerintah yang tidak 

memberikan kepastian untuk usaha sapi, sehingga 

akibat dari kebijakan tersebut terlapor yang selalu 

disalahkan. ---------------------------------------------------  

- Bahwa penjualan sapi tahun 2015 sebanyak 850 ekor 

perbulan.  -----------------------------------------------------  

- Bahwa quota diumumkan oleh Pemerintah tanggal 13 

Juli 2015 yang mendadak sedangkan stok di kandang 

untuk 2 terlapor di akhir Juli sebanyak 28.000 ekor, 

tetapi karena menjelang lebaran maka sapi dengan 

terpaksa harus dijual, sehingga sisa setok yang ada 

tinggal 12.000 ekor.  ----------------------------------------  

- Bahwa info ada penurunan quota pada Q3 diperoleh 

ketika itu diajak rapat di Hotel Mulia yang dihadiri 

oleh PT. TUM, JJLC, BMT, ANDINI, CABS dan Menteri 

Pertanian beserta staff ahli dan dari Kementerian 

lainnya yang dilakukan setelah demo yang dijembati 

oleh KADIN, pada saat SPI telah diterima, dengan 

tujuan quota dinaikan. -------------------------------------    

- Bahwa ketika rapat tersebut para terlapor yang 

menghadiri mengucapkan/mengusulkan bahwa Q3 

sebesar 50.000 ekor tidak cukup, tetapi tidak ada 

tanggapan dari Kementan, melainkan tanggapannnya 
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bahwa quoata sebanyak 50.000 ekor cukup sampai 

dengan akhir tahun 2015.  ---------------------------------  

- Bahwa dengan adanya penurunan quota dari 

Pemerintah, para terlapor menjadi shock karena 

supply and demand tidak seimbang sehingga 

akibatnya harga menjadi naik.  ---------------------------  

- Bahwa terlapor tidak dapat menentukan harga di 

pasar, para pedang sendiri yang menentukan harga di 

pasar karena pedagang yang mengetahui supply 

turun dan demand meningkat, sehingga pedagang 

menaikan harga kepada konsumen. ----------------------  

- Bahwa harga beli sapi dari supply sapi Q2 sebesar 

Rp. Rp. 47.000/kg, di jual pada Q3 sebesar Rp. 

44.000/kg terlapor mengalami rugi karena beban 

perekor sapi meningkat dan volume berkurang. -------  

- Bahwa yang menentukan harga pasar naik para 

pedagang mengetahuinya sehingga para pedagang 

memperhitungkan kerugian yang diderita oleh 

terlapor sehingga para pedagang melakukan demo 

tanggal 09 Agustus 2015 kepada Pemerintah untuk 

meningkatkan quota. ---------------------------------------   

- Bahwa apa yang menjadi kebijakan Pemerintah 

tentang swasembada tidak sesuai dengan kenyataan, 

persediaan sapi lokal sangat susah sehingga para 

pembeli bergantung kepada sapi impor, yang 

mengakibatkan ketika ada kelangkaan terjadi 

pemogokan. ---------------------------------------------------  

- Bahwa sebelum tanggal 13 Juli 2015, sebelum 

dilakukan pertemuan dengan Mentri, dari Assosiasi 

telah menyampaikan masukan melalui Direktur 

Eksecutive (Joni) mengenai jumlah  Quota III cukup 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebesar 

200.000 ekor kepada Meteri Perdagangan, tetapi 

kenyataannya Pemerintah menurunan quota yang 

hanya 50.000 ekor, sehingga Direktur eksecutive 

tidak mengetahuinya. ---------------------------------------   

- Bahwa pernah ada pertemuan assosiasi dengan 

Pemerintah untuk menyampaikan kebutuhan 

pasokan sapi impor tetapi realisasinya sampai dengan 

saat ini Cuma hanya 20.000 ekor tidak ada 

penambahan. -------------------------------------------------  

- Bahwa ketika ada pertemuan di Appindo para 

terlapor tidak pernah membahas/mebicarakan harga 

karena harga merupakan rahasia Masing-masing 

perusahaan, yang selalu dibicarakan ketika rapat di 

Appindo adalah mengenai kebijakan Pemerintah.  -----        



 

 
-608 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

- Bahwa ketika ada kenaikan harga terlapor XX 

sebelumnya telah menjelaskan kepada pelanggan/H. 

Hendri bahwa keadaan harga pemebelian sapi di 

Australi lagi mahal, landing cost dan lain-lain, 

sehingga pelanggan mengetahuinya.  --------------------  

- Bahwa terlapor tidak mengetahui harga jual dari 

pesaing-pesaingnya. -----------------------------------------  

- Bahwa yang membedakan harga sapi adalah jenis 

sapi dan bentuknya, sehingga para RPH ketika 

menentukan harga sudah mengetahuinya.  -------------  

- Bahwa ketika kekurangan sapi impor para terlapor 

mencari sapi lokal sebagai pengganti tetapi harga sapi 

lokal naik di Jawa Timur dan Jawa Tengah sebesar 

Rp. 47.000/Kg – Rp. 48.000/kg.  -------------------------   

- Bahwa terlapor dalam mengeluarkan/penjualan sapi 

kepada pelanggan tidak dibatasi/menahan pasokan, 

dan kalau tiadak ada stok, harga naik, supply kurang 

maka pedagang/pelanggan berpindah ke feedloter 

lain.  -----------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor dalam menjual sapi ke 

jagal/pelanggan dilakukan harian.  ----------------------  

- Bahwa harga ditentukan  oleh terlapor dengan 

pembeli/ jagal dengan cara negoisasi dan telah 

disepakati. ----------------------------------------------------  

- Bahwa ketika harga sapi dari terlapor turun belum 

tentu harga daging di pedagang turun.  -----------------  

- Bahwa sistem pembelian sapi impor sesuai dengan 

SPI kontak 4 bulan, yaitu dibayar sesuai  kurs pada 

saat pemesanan 20%, kapal dari keberangkatan 40%, 

sisanya 20% ketika kapal tiba. ----------------------------  

- Bahwa tahun 2014 ketika kebijakan Pemerintah yang 

membebaskan quota maka supply and demend 

terpenuhi harga sapi menurun, dan ketika kebijakan 

Pemerintah menentukan quota tahun 2015 penduduk 

bertambah otomasitis supply and demend tidak 

seimbang sehingga akan menetukan harga naik. ------  

- Bahwa pangkal utamanya permasalahan harga naik 

adalah dari kebijakan Pemerintah yang tidak melihat 

realita kebutuhan di lapangan yang membuat 

kejadian ini bola panas yang dilemparkan kepada 

para terlapor.  ------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2015 harga sapi di Australi sudah 

meningkat karena musim kemarau tinggi dan kurs 

rupiah kita melemah sehingga menentukan harga 

sapi. ------------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor dalam menentukan harga tidak ada 

kesepakatan dengan terlapor lain, tetapi terlapor 
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saling bersaing dengan terlapor  lain dalam 

menentukan harga jual sapi kepada pedagang 

jagal/RPH sehingga tidak mungkin melakukan kartel.   

- Bahwa harga sapi turun, sedangkan harga daging di 

pasaran tidak turun, terlapor tidak dapat mengontrol 

harga daging di pasar. --------------------------------------  

 

14. TERLAPOR XI (PT. GREAT GIANT LIVESTOCK)  -------------  

TERLAPOR XXIV (PT. NUSANTARA TROPICAL FRUIT). -----   

CHARLES (Senior Legal Manager)  -----------------------------  

- Bahwa karena yang mewakili dipersidang tidak 

menguasai proses pembelian, pengemukan, penjualan 

dan proses bisnis perusahaan maka investigator 

menolak untuk dilanjutkan persidangan, dan Majlis 

Komisi mengabulkan permohonan investigator 

sehingga sidang tidak dapat dilanjutkan. ---------------         

 

15. TERLAPOR X (PT. FORTUNA MEGAH PERKASA) ------------  

MUHAMMAD ALI GUFA (Direktur)  -----------------------------  

- Bahwa perusahaan didirikan pada tahun 2001 di 

Jakarta, dengan berkantor di Jakarta dan kandang 

terletak di Lampung, dengan komposisi sahamnya Ali 

Gufa, Hilmi, Taman Busari, berbisnis sapi impor. -----   

- Bahwa masalah impor yang sering terjadi adalah 

karena kebijakan Pemerintah dan kebijakan dari 

Australi.  ------------------------------------------------------   

- Bahwa selain berbisanis sapi impor, terlapor juga 

berbisnis sapi lokal yang berada di kandang Sentul 

dan Jawa Timur, sedangkan untuk sapi impor di 

kandang Lampung.  -----------------------------------------  

- Bahwa luas kandang yang terletak di Daerah 

Lampung sekitar 15 Ha, dengan kafasitas kandang 

dapat menampung sapi sebanyak 3.500 ekor. ----------  

- Bahwa Pasar penjualan terlapor yang rutin ke RPH 

Cibinong, yang lain tidak menentu, pasar sapi impor 

ke wilayah Jabodetabek hanya sebesar 1%, dari total 

impor, sedangkan yang menjadi faktor penjualan ke 

Wilayah Jabodetabek kecil karena penjualan 

dilakukan secara cast baru sapi dapat dibawa, dan 

karena kenal dengan pembeli.  ----------------------------  
 

- Bahwa realisasi impor tahun 2013 -----------------------  

Quota Quota Yang Diterima Realisasi Impor 

Q1 1.250 1.250 

Q2 2.550 2.249 

Q3 1.250 1.250 
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Q4 1.250 1.250 

 

- Bahwa realisasi impor tahun 2014 -----------------------  

Quota Quota Yang Diterima Realisasi Impor 

Q1 1.315 1.315 

Q2 1.270 1.270 

Q3 2.000 1.999 

Q4 - - 

Pada Q4 tidak direalisasi karena tidak boleh keluar 

dari supplycing yaitu shell karena sedang terjadi 

audit dari Australia mengenai animal walfere.  ---------  
 

- Bahwa realisasi impor tahun 2015 -----------------------  

Quota 
Pengajuan 

Quota 
Quota Yang Diterima 

Realisasi 

Impor 

Q1 Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Q2 2.000 2.000 1.998 

Q3 2.000 366 366 

Q4 2.000 1.600 1.599 

Pada Q1 tidak mendaptkan karena pada Q4 

sebelumnya tidak dapat merealisasikannya 80% 

sehingga tidak mendaptkan izin impor, dengan alasan 

karena supplycing yang harus diurus selama 3 bulan 

dengan mengeluarkan biaya untuk pengurusan dari 

terlapor  -------------------------------------------------------  
 

- Bahwa terlapor tidak pernah menjual sapi pada 

terlapor lain.  -------------------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2013 ketika harga naik 

Pemerintah mengeluarkan perintah untuk 

menurunkan harga seharga Rp. 33.000/kg, karena 

hal tersebut perintah Pemerintah dan terlapor 

mengikutinya dengan menjual sapi seharga Rp. 

34.000/kg. Kalau tidak mengikutinya maka sapi tidak 

ada laku  ------------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2013 pembelian harga sapi impor di 

Australi sudah mahal, harga pembelian sapi impor di 

Australi pada Bulan Oktober–Maret harga mahal 

disebabkan cospray, dan sapinya sudah diperoleh 

karena musim hujan, pada Bulan Juli, Agustus, dan 

September harga pembelian sapi impor di Australi 

murah disebabkan musim kemarau, sehingga hal 

tersebut menentukan harga jual sapi yang harus di 

jual oleh terlapor kepada pelanggan di triwulan 

selanjutnya, oleh karena itu pengaruh harga 

pembelian mempengaruhi harga penjualan. ------------  

- Bahwa kalau terjadinya over supply maka harga 

menjadi turun.  ----------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2013 dengan kebijakan Pemerintah 

yang megeluarkan penurunan quota, akaibatnya 
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pasokan sapi impor berkurang kuantiti pembelian 

sapi di Australi berkurang sehingga berdampak pada 

harga pembelian sapi impor di Australi naik. Bahwa 

dengan keadaan tersebut, Pemerintah melakakukan 

sensus sapi lokal dan kenyataanya kehilangan sapi 

lokal sebanyak 4.000.000  ekor, dan untuk menutupi 

supply and demand tersebut Pemerintah 

mengeluarkan kebijakan menambah pasokan sapi 

impor potong dengan harga jual di awasi oleh 

Deperindag. ---------------------------------------------------  

- Bahwa ketika menentukan harga jual kepada Jagal, 

terlapor  menawarkan harga tersebut kepada Jagal 

dan terjadi tawar-menawar (negosiasi) sehingga 

terjadi kesepakatan antara terlapor  dengan jagal, 

dengan tidak melihat harga pesaing.  --------------------   

- Bahwa Bulan Agustus 2015 quota yang ditetapkan 

Pemerintah turun menjadi 50.000 ekor berdampak 

harga di pasaran menjadi naik, terlpor mengetahui 

adanya pemogokan dari media, karena masih tetap 

mengaluarkan sapi ke RPH Cibinong, dan ketik itu 

tidak menggunakan sapi lokal, akibatnya terlapor 

harus menghemat pengeluaran dengan cara 

menambah umur sapi pada masa penggemukan 

dengan tujuan untuk mempertahankan karyawan, 

sehingga terlapor mengalami kerugian karena harus 

mengeluakan penambahan biaya untuk 

penggemukan sapi.  -----------------------------------------  

- Bahwa terlpaor masuk dalam Assosiasi Appindo 

tahun 2011-2013, dan setelah itu terlapor tidak 

pernah aktif lagi, dan tidak pernah membayar iuran 

organisasi sebesar Rp. 20.000 –Rp. 30.000-, setiap 

bulannya, karena bagi terlapor tidak terlalu penting 

ikut Appindo. -------------------------------------------------   

- Bahwa pengajuan pesan sapi impor ke Australi 

dilakukan setelah SPI diterima. ---------------------------   

- Bahwa ketika ada penurunan quota pada Q3 terlapor 

hanya memperoleh sebesar 366 ekor dari pengajuan 

sebanyak 2.000 ekor, pada tanggal 11 Agustus 2015 

yang mewakili terlapor ikut pertemuan rapat di 

Assosiasi adalah Zul, yang isinya Pemerintah 

meminta bahwa harga harus diturunkan dengan 

harga jual sapi sebesar Rp. 34.000/kg, terlapor pada 

saat itu sudah tidak menjual sapi impor karena stok 

di kandang sudah habis terjual di awal Ramadhan 

dan awal Lebaran.  ------------------------------------------       
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16. TERLAPOR XV (PT. PASIR TENGAH)  --------------------------  

HERI PRASOJO (Direktur Utama)  -----------------------------  

- Bahwa Perusahaan terletak di Cianjur Jawa Barat, 

melakukan impor sapi pertama tahun 2008, dengan 

kafasitas kandang untuk penggemukan sebanyak 

1600 ekor, Tradding sebanyak 2300 ekor. --------------   

- Bahwa terlapor mendapatkan izin impor dan realisasi 

impor tahun 2013 sebanyak.  -----------------------------  
 

Sapi Bakalan. 

Quota Izin Impor Realisasi Impor 

Q1 2.732   2.732 

Q2 5.811 5.811 

Q3 2.154 2.154 

Q4 2.154 2.154 
 

Sapi siap potong 

Quota Izin Impor Realisasi Impor 

Q3 4.000   3.999 

Q4 3.000 2.999 

Q4 3.000 2.600 

 

- Bahwa terlapor mendapatkan izin impor dan realisasi 

impor tahun 2014 sebanyak.  -----------------------------  
 

Sapi Bakalan. 

Quota Izin Impor Realisasi Impor 

Q1 6.138   5.956 

Q2 10.000 8.941 

Q3 9.000 8.254 

Q4 11.500 8.555 
 

Sapi siap potong 

Quota Izin Impor Realisasi Impor 

Q4 8.000   6.664 
 

- Bahwa terlapor mendapatkan izin impor dan realisasi 

impor tahun 2015 sebanyak.  -----------------------------  

Quota Izin Impor Realisasi Impor 

Q1 5.273   5.273 

Q2 12.548 12.354 

Q3 3.920 3.920 

Q4 22.400 22.400 
 

- Bahwa memiliki konsumen 36 RPH untuk wilayah 

Jawa Barat, Jabodetabek, dan sebagian kecil Jawa 

Tengah. --------------------------------------------------------  

- Bahwa untuk konsumen RPH Jabodetabek yaitu RPH 

Inkopabri/ Jakarta Timur, Pulogadung/Jakarta 

Timur, Darmajaya/ Cakung, Jati Asih. ------------------  
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- Bahwa presentase penjualan untuk wilayah 

Jabodetabek sebanyak 40%, sisanya 60% luar 

Jabodetabek. -------------------------------------------------  

- Bahwa harga rata-rata penjualan setiap bulannya 

pada tahun 2015 sebesar ; ---------------------------------  

Bulan Harga 

Januari Rp. 36.809 

Pebruari Rp. 38.259 

Maret Rp. 38.779 

April Rp. 38.709 

Mei Rp. 38.148 

Juni Rp.38.490  

Juli Rp.39.691 

Agustus Rp.39.818 

September Rp.39.109 

Oktober Rp.39.849 

Nopember Rp.40.401 

Desember Rp.40.937 

Rata-rata harga tanggal 1-8 Agustus 2015 sebesar 

Rp. 43.000/kg  -----------------------------------------------  

Bahwa rata-rata penjualan terlapor setiap harinya 

sebanyak 100-150 ekor,  sebulannya sebanyak 3.500-

4.000 ekor.   --------------------------------------------------  

- Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan harga naik 

dari Bulan Januari naik ke Bulan Pebruari 2015 yaitu 

pergerakan nilai kurs mengakibatkan harga beli naik 

dari 3 poit 2 ke 3 point 5. ----------------------------------  

- Bahwa pergerakan nilai kurs yang sangat tinggi 

mengakibatkan  harga pembelian naik dari bulan 

Januari sebesar Rp. 12.000, Juni Rp. 13.300, 

Agustus Rp. 13.800 rata-rata dan September                  

Rp. 14.000. ---------------------------------------------------  

- Bahwa kenaikan harga yang signifikan pada Bulan 

Juli – Agustus dari Rp. 13.000,- ke level Rp. 14.200,- 

menentukan harga naik, karena harus 

memperhitungkan harga stok yang ada dan 

perhitungan kurs yang terus bergerak, selain itu ada 

pertimbangan lain yaitu harga perolehan sapi dari 

eksportir, biaya masuk, karantina, dan pajak. ---------   

- Bahwa stok sapi yang ada di terlapor yaitu tetening 

16.265 ekor, Bridding 2.600 ekor, stok sapi siap jual 

pada Bulan Agustus 2015 sebanyak 3.000 – 4.000 

ekor.  -----------------------------------------------------------  

- Bahwa rata stok sapi pada Q2 relatif stabil, ketika Q3 

stok turun. ----------------------------------------------------  

- Bahwa ketika stok berkurang, terlapor masih 

memenuhi permintaan pasar dengan stok yang cukup 

terpenuhi, sehingga bukan stok yang mengakibatkan 

kenaikan harga melainkan nilai kurs yang terus 

bergerak naik.  -----------------------------------------------  
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- Bahwa hanya tanggal 08 Agustus 2015 tidak 

melakukan penjualan karena tidak ada pemesanan, 

tanggal 09 Agustus 2015 yang melakukan pemogokan 

yaitu para Jagal, sedangkan terlapor tidak 

mengetahui adanya pemogokan, sehingga terlapor 

pada tanggal 07,09,dan 10 Agustus 2015 masih tetap 

menjual sapi ke wilayah Jabodetabek sesuai dengan 

pesanan.  ------------------------------------------------------   

- Bahwa tanggal 09 Agustus 2015 untuk wilayah 

Jabodetabek terlapor menjual sapi kepada pelanggan 

yang bernama H. Sirat, H. Alek, H. Gofar, H. Wawan 

di  RPH Darmajaya sebanyak 8 ekor, dan untuk 

Wilayah Bandung pada RPH Balai Endah. --------------  

- Bawha pelanggan terbesar untuk wilayah 

Jabodetabek sebanyak 9% perbulan dari jumlah 

penjulalan yaitu CV. Samudra Kurnia Rezeki bernama 

H. Abud sebanyak 400 – 500 ekor perbulan. -----------  

- Bahwa dalam menetukan harga penjualan ditentukan 

oleh kwalitas sapi yang ada, karena sapi yang di jual 

berjenis Premium  yaitu sapinya lebih baik, terlapor 

tidak melihat harga penjualan pelaku usaha lainnya.  

- Bahwa untuk menentukan harga tidak bisa 

dilakukan sendiri oleh seseorang, harga limited 

ditentukan dalam meeting terlapor, Bahwa sistem 

penjualan terlapor dengan pelanggan yaitu dengan 

cara negoisasi antara terlapor dengan menawarkan 

harga limited kepada pelanggan, kemudian pelanggan 

menawarnya sehingga terjadi kesepakatan, selain itu 

juga harga untuk costemer bisa dengan costemer 

tetap berbeda. ------------------------------------------------   

- Bahwa penjualan sapi dilakukan sampai dengan RPH 

tidak sampai kepada pedagang, sedangkan yang 

menentukan harga daging di pasar sudah bukan 

kewenangan terlapor untuk menentukan. --------------      

- Bahwa pada saat tanggal 09-12 Agustus 2015, 

terlapor hanya berpasrah diri karena sebelumnya 

tidak ada sosialisi, terlapor baru mengetahui ada 

penurunan quota sejak SPI diterima pada tanggal 13 

Juli 2015, dan hal tersebut merupakan kebijakan 

Pemerintah yang telah di putus, terlapor hanya 

menyikapinya dengan stok yang ada di manten 6 

bulan ke depan untuk dapat  didistribusikan ke 

pelanggan, efisiensi tenaga kerja, dan pemangkasan 

overhad, tetapi pada saat itu tidak ada ovortunitas 

waktu penggemukan karena hanya akan 

mengeluarkan cost yang cukup besar.  ------------------    
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- Bahwa terlapor tidak masuk Anggota Assosiasi 

Appindo, dan tidak pernah mengikuti rapat-rapat 

Appindo, ketika tanggal 11 Agustus 2015 bu Suyatmi 

hadir tidak mewakili terlapor, dan hadir hanya untuk 

silaturahmi. ---------------------------------------------------  

 

17. TERLAPOR XXI (PT. WIDODO MAKMUR PERKASA) ---------  

RADEN MARLAN (Direktur Utama) -----------------------------  

- Bahwa perusahaan didirikan pada tahun 2002, 

bergerak usaha dibidang penggemukan sapi impor 

sejak tahun 2005, komposisi saham perusahaan 

Warsini 87%, Suyatimi 10%, Sri Rahayu 13%.  --------  

- Bahwa terlapor terletak di Gandoang Cileungsi - 

Bagor, dengan luas tanah 5-6 Ha, dengan kafasitas 

kandang dapat menampung sebanyak  6.000 ekor. ---   

- Bahwa terlapor tidak menggemukan sapi lokal, tetapi 

hanya menyiapkan sapi lokal ketika Idul Adha, 

karena penggemukan sapi lokal lebih sulit 

disebabkan sapi lokal harus di ikat perekornya.  ------  

- Bahwa eksportirnya yaitu Wellajt, Hellen, Eldes, 

Frontir. --------------------------------------------------------   

- Bahwa untuk pangsa pasar di lakukan ke wilayah 

Jabodetabek sebesar 1.500-1.600 ekor perbulan 

(60%), ke sejumlah RPH sebagai berikut : ---------------  

 2011 memiliki 4 RPH ------------------------------------  

 2012 memiliki 8 RPH  -----------------------------------  

 2013 memiliki 12 RPH ----------------------------------  

 2014 memiliki 26 RPH ----------------------------------  

 2015 memiliki 36 RPH.----------------------------------  

Pelangganya untuk RPH wilayah Jabodetabek yaitu 

H. Faqih sebesar 19%, H. Abud 10%, dan kepada 

pembeli lainnya yang bukan menjadi pelanggan tetap.  

 

- Bahwa tahun 2015 terlapor memperoleh izin impor 

dan realisasi impor sebagai berikut : ---------------------  

Quota Izin Impor Realisasi Impor 

Q1 6.761   6.761 

Q2 6.756 6.756 

Q3 1.279 1.279 

Q4 4.200 4.200 

- Bahwa tahun 2013 izin impor yang diperoleh 

sebanyak 64.830  realisasinya sebanyak 28.824 ekor, 

tahun 2014 izin impor sebanyak 32.638, realisasinya 

sebanyak 28.807 ekor. --------------------------------------   

- Bahwa ketika quota turun dari izin yang diberikan 

oleh Pemerintah, terlapor tidak melakukan reaksi 

apa-apa, terlapor hanya mengatur pasokan sapi yang 
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ada, dan tidak tidak mengetahui ada kenaikan harga, 

sehingga ketika ada pemogokan terlapor pada saat itu 

masih memasok sapi kepada pelanggan-pelanggan 

tanggal 11 Agustus 2015 ke 2 RPH, dengan cara 

menjelaskan kepada pelanggan bahwa jumlah sapi 

stok berkurang.  ---------------------------------------------  

- Bahwa volume penjualan pada tahun 2015 dari bulan 

Januari – Desember normal, ketika ada kenaikan 

harga karena ada penyusuaian dengan keberadaan 

kurs yang selalu naik sehingga terlapor harus 

melakukan antisipasi kedepannya, selain itu juga ada 

faktor yang harus diperhitungkan yaitu  ----------------  

 Harga pembelian yang selalu naik  -------------------  

 PPH sebesar 5% ------------------------------------------  

 PPN sebesar 2,5% ----------------------------------------  

 Biaya penggemukan -------------------------------------  

 Biaya karantina ------------------------------------------  

 Biaya transport  ------------------------------------------  

- Kenaikan harga kurs tahun 2011 rata-rata sebesar 

Rp. 9.802,tahun 2012 rata-rata Rp. 9.435, tahun 

2013 rata-rata Rp. 10.435, tahun 2014 rata-rata Rp. 

11.886, tahun 2015 rata-rata Rp.13.806.  --------------  

- Bahwa pada Bulan Juli 2013 ada penurunan quota, 

sehingga terjadi kenaikan harga, sehingga Pemerintah 

membuat kebijakan untuk menurunkan harga dari 

Rp. 38.000/kg menjadi Rp. 33.000/Kg, terlapor tidak 

dapat berbuat apa-apa dan hanya mengikutinya 

sehingga terlapor mengalami kerugian. ------------------   

- Bahwa kejadian tahun 2013 terulang lagi di tahun 

2015 penurunan Bahwa terlapor didirikan tahun 

1990, tahun 1990-1993 tetening dan tredding sapi 

lokal, dengan luas tanah 32 Ha, kafasitas kandang 

15.000 ekor yang terletak di Daerah Serang Banten 

dan Purwakarta Jawa Barat.  ------------------------------  

- Bahwa Realisasi Impor tahun ; ----------------------------  

 2010 sebanyak 14996 ekor -----------------------------  

 2011 sebanyak 10660 ekor -----------------------------  

 2012 sebanyak 13945 ekor -----------------------------  

 2013 sebanyak 15416 ekor sapi bakalan ------------  

 2013 sebanyak 7500 ekor sapi siap potong ---------  

 2014 sebanyak 28734 ekor sapi bakalan ------------  

 2014 sebanyak 2000 ekor sapi siap potong  ---------  

 2015 sebanyak 21602 ekor sapi bakalan ------------    

- Bahwa ideal stok low rata-rata 3000 ekor/bulan, atau 

36.000/tahun, dengan penjualan sehari rata-rata 100 

ekor sesuai dengan stok yang ada. -----------------------  
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- Bahwa dengan pangsa pasar Banten, Bandung, 

Purwakarta, dan Jabodetabek sebesar 100 ekor 

sehari. ---------------------------------------------------------  

- Bahwa penjualan untuk wilayah Jabodetabek tahun 

2013 sebesar 29%, tahun 2014 sebesar 8%, tahun 

2015 sebesar 19%.  ------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2013 di awal tahun quota sudah 

ditetapkan oleh Pemerintah, dengan quota dikurangi 

sehingga tidak sesuai dengan supply dan demand 

kebutuhan masyarakat Indonesia. -----------------------  

- Bahwa tahun 2013 terlapor di undang oleh 

kementerian (Gita Wiryawan) karena harga sapi di 

pasaran naik,  sehingga untuk mengatur supplay and 

demand Pemerintah mengeluarkan kebijakan 

menambah sapi siap potong dengan harga sebesar 

Rp. 33.000,-Kg dengan diawasi oleh Kemendag.  ------  

- Bahwa tahun 2015 terurang lagi harga naik, terlapor 

pernah mengajukan kepada kementan untuk 

penambahan sapi, tetapi tidak ada realisasinya, dan 

Pemerintah mengeluarkan kebijakan menambahkan 

sapi sebanyak 30.000 ekor untuk bulog, sedangkan 

terlapor untuk menambah harus mencari sapi lokal. -  

- Bahwa sikap terlapor atas kebijakan Pemerintah 

dalam menentukan harga pasar selalu melihat bahwa 

sapi yang diperoleh menjadi dasar, dengan  

memberitahukan kepada pelanggan bahwa harga 

naik secara pelan-pelan.  -----------------------------------  

- Bahwa yang menentukan harga daging di pasar 

bukan terlapor  melaikan pedagang. ---------------------   

- Bahwa yang menentukan harga naik karena harga 

dollar dan kurs naik dan untuk menjaga 

kelangsungan bisnis perusahaan/karyawan.  ----------  

- Bahwa yang menentukan harga jual sapi tergantung 

dari kwalitas sapi itu sendiri, sehingga harga jual sapi 

berbeda-beda.  -----------------------------------------------  

- Bahwa mengetahui adanya pemogokan di Bulan 

Agustus 2015 dari Jagal/pemotong, dan tidak ada 

sangkut paut dengan terlapor  ----------------------------  

- Bahwa tahun 2015 diundang oleh Kementan tetapi 

tidak membicarakan apa-apa hanya silaturahmi saja.   

- Bahwa 0,7% penjualan sapi siap potong untuk 

wilayah Jabodetabek tahun 2015. ------------------------  

- Bahwa sistem penjualan, sapi setelah dibayar oleh 

pembeli, sapi diangkut kepada RPH yang telah 

ditetukan oleh terlapor sesuai dengan Supplaycing, 

untuk wilayah Jabodetabek RPH yang dipergunakan 
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yaitu ; Pulogadung, Bubulak, eldes, kar, sumber 

makanan sehat, Bili berkah mandiri, sampiko, ozo.  

- Bahwa persediaan sapi lokal tahun ----------------------  

 2011 sebanyak 22274 ekor -----------------------------  

 2012 sebanyak 5870 ekor ------------------------------  

 2013 sebanyak 1366 ekor ------------------------------  

Dengan kelangkaan tersebut sehingga sapi lokal 

menjadi substitusi dari sapi impor.  -----------------------  

 2014 tidak ada  -------------------------------------------  

 2015 sebanyak 1471 ekor, harganya naik sehingga 

terpaksa menaikan harga sapi lokal sebesar Rp. 

38.000/kg – Rp. 40.000/kg.  ---------------------------  

- Bahwa setelah quota diturunkan, maka akhir tahun 

2015 mencari sapi lokal kedaerah-daerah sudah sulit 

dan harga sapi lokal sudah mahal dengan harga Rp. 

48.000/kg, dengan kondisi tersebut, sehingga 2 unit 

perusahaan sudah tutup dan banyak merumahkan 

karyawan. -----------------------------------------------------  

- quota yang mendadak tanpa ada himbauan lebih 

dulu dari Pemerintah sehingga terlapor mengalami 

kerugian.  -----------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor masuk dalam anggota Assosiasi 

Appindo, sejak tahun 2011 ketika ada rapat Appindo 

Cuma hanya membahas SOP dan Animal walfere, 

tanggal 09 Agustus di Undang Kementan dan tanggal 

11 Agustus 2015 yang menghadiri Giono tetapi tidak 

ada laporan hasil dari keputusan tersebut ke terlapor 

cuma hanya menyatakan bahwa beliau hadir dalam 

pertemuan tersebut. -----------------------------------------   

 

18. TERLAPOR XII (PT. LEMBU JANTAN PERKASA)  ------------  

Ir. HARIYANTO BUDI RAHARJO (Direktur Oprasional) -----  

- Bahwa Perusahaan didirikan tahun 1990, tahun 

1990-1993 tetening dan tredding sapi lokal, dengan 

luas tanah 32 Ha, kafasitas kandang 15.000 n ekor 

yang terletak di Daerah Serang Banten dan 

Purwakarta Jawa Barat.  -----------------------------------  

- Bahwa Realisasi Impor tahun ; ----------------------------  

 2010 sebanyak 14996 ekor -----------------------------  

 2011 sebanyak 10660 ekor -----------------------------  

 2012 sebanyak 13945 ekor -----------------------------  

 2013 sebanyak 15416 ekor sapi bakalan ------------  

 2013 sebanyak 7500 ekor sapi siap potong ---------  

 2014 sebanyak 28734 ekor sapi bakalan ------------  

 2014 sebanyak 2000 ekor sapi siap potong  ---------  

 2015 sebanyak 21602 ekor sapi bakalan  -----------   
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- Bahwa ideal stok low rata-rata 3000 ekor/bulan, atau 

36.000/tahun, dengan penjualan sehari rata-rata 100 

ekor sesuai dengan stok yang ada. -----------------------   

- Bahwa dengan pangsa pasar Banten, Bandung, 

Purwakarta, dan Jabodetabek sebesar 100 ekor 

sehari. ---------------------------------------------------------  

- Bahwa penjualan untuk wilayah Jabodetabek tahun 

2013 sebesar 29%, tahun 2014 sebesar 8%, tahun 

2015 sebesar 19%.  ------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2013 di awal tahun quota sudah 

ditetapkan oleh Pemerintah, dengan quota dikurangi 

sehingga tidak sesuai dengan supply dan demand 

kebutuhan masyarakat Indonesia. -----------------------  

- Bahwa tahun 2013 terlapor di undang oleh 

kementerian (Gita Wiryawan) karena harga sapi di 

pasaran naik,  sehingga untuk mengatur supplay and 

demand Pemerintah mengeluarkan kebijakan 

menambah sapi siap potong dengan harga sebesar 

Rp. 33.000,-Kg dengan diawasi oleh Kemendag. -------   

- Bahwa tahun 2015 terulang lagi harga naik, terlapor 

pernah mengajukan kepada kementan untuk 

penambahan sapi, tetapi tidak ada realisasinya, dan 

Pemerintah mengeluarkan kebijakan menambahkan 

sapi sebanyak 30.000 ekor untuk bulog, sedangkan 

terlapor untuk menambah harus mencari sapi lokal. -   

- Bahwa sikap terlapor atas kebijakan Pemerintah 

dalam menentukan harga pasar selalu melihat bahwa 

sapi yang diperoleh menjadi dasar, dengan  

memberitahukan kepada pelanggan bahwa harga 

naik secara pelan-pelan. ------------------------------------   

- Bahwa yang menentukan harga daging di pasar 

bukan terlapor  melaikan pedagang. ---------------------   

- Bahwa yang menentukan harga naik karena harga 

dollar dan kurs naik dan untuk menjaga 

kelangsungan bisnis perusahaan/karyawan. -----------   

- Bahwa yang menentukan harga jual sapi tergantung 

dari kwalitas sapi itu sendiri, sehingga harga jual sapi 

berbeda-beda.  -----------------------------------------------  

- Bahwa mengetahui adanya pemogokan di Bulan 

Agustus 2015 dari Jagal/pemotong, dan tidak ada 

sangkut paut dengan terlapor. ----------------------------  

- Bahwa tahun 2015 diundang oleh Kementan tetapi 

tidak membicarakan apa-apa hanya silaturahmi saja.  

- Bahwa 0,7% penjualan sapi siap potong untuk 

wilayah Jabodetabek tahun 2015. ------------------------  

- Bahwa sistem penjualan, sapi setelah dibayar oleh 

pembeli, sapi diangkut kepada RPH yang telah 
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ditetukan oleh terlapor sesuai dengan Supplaycing, 

untuk wilayah Jabodetabek RPH yang dipergunakan 

yaitu ; Pulogadung, Bubulak, eldes, kar, sumber 

makanan sehat, Bili berkah mandiri, sampiko, ozo. ---   

- Bahwa persediaan sapi lokal tahun ----------------------  

 2011 sebanyak 22274 ekor -----------------------------  

 2012 sebanyak 5870 ekor ------------------------------  

 2013 sebanyak 1366 ekor ------------------------------  

 Dengan kelangkaan tersebut sehingga sapi lokal 

menjadi substitusi dari sapi impor. -------------------   

 2014 tidak ada  -------------------------------------------  

 2015 sebanyak 1471 ekor, harganya naik sehingga 

terpaksa menaikan harga sapi lokal sebesar Rp. 

38.000/kg – Rp. 40.000/kg.  ---------------------------  

- Bahwa setelah quota diturunkan, maka akhir tahun 

2015 mencari sapi lokal kedaerah-daerah sudah sulit 

dan harga sapi lokal sudah mahal dengan harga Rp. 

48.000/kg, dengan kondisi tersebut, sehingga 2 unit 

perusahaan sudah tutup dan banyak merumahkan 

karyawan. -----------------------------------------------------  

 

19. TERLAPOR XVI (PT. RUMPINARI)  ------------------------------  

MAHESA (Direktur)  -----------------------------------------------  

- Bahwa terlapor menjual sapi ke RPH Pulogadung 

(Jagal H. Warsito, H. Faqih, H. Mamad), RPH H. 

Muhidin Cilangkap, RPH Bubulak Bogor (Jagal Andi 

dan Yansen), Totur CV. 3 Saudara/Bogor, Yansen 

RPH Eldes, H. Iip/RPH Galugas, Halalan Toyiban RPH 

Jati Asih, Kirma/RPH Sinar Mulya dan 

Tengki/Ciputat, Kelik/RPH PT. Agri Citra Mandiri/ 

Pamulang, penjualan untuk wilayah Jabodetabek 

sebesar 100%.  -----------------------------------------------  

- Bawa tahun 2015 masih ada ketersedian sapi lokal di 

kandang Kediri, marketnya untuk wilayah Jawa 

Timur, sapi lokal bakalan digemukan dengan jangka 

waktu 3-4 bulan.  --------------------------------------------  

- Bahwa harga sapi lokal untuk saat ini cukup baik 

dan cukup mahal, kalau di bawa ke Jabodetabek ada 

biaya transportasi.  ------------------------------------------  

- Bahwa sapi lokal di jual ke Jabodetabek pada saat 

ada pemasaran.  ---------------------------------------------  

- Bahwa latar belakang Bulan Agustus tahun 2013 

harga terbentuk lebih mahal sebelum ada kebijakan 

Pemerintah, sehingga Pemerintah memberikan 

penambahan sapi siap potong dengan harga rata-rata 
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Rp. 33.000/Kg sedangkan harga sapi bakalan lebih 

mahal dari sapi siap potong.  ------------------------------  

- Bahwa tahun 2013 karena terlapor mulai berdiri, 

pergerakan harga dari Bulan Januari – Desember 

harga cukup stabil dengan harga rata-rata berkisar 

Januari Rp. 33.000/kg, April Rp. 35.000/kg, Juli Rp. 

33.000/kg. ----------------------------------------------------  

- Bahwa Bulan Agustus 2015 Pemerintah 

mengeluarkan kebijakan penurunan quota dengan 

penambahan sapi siap potong untuk bulog sehingga 

harga pada bulan tersebut rata-rata sebesar Rp. 

40.000/kg. ----------------------------------------------------  

- Bahwa pada saat terjadinya mogok terlapor masih 

berjualan. Sesuai dengan permintaan, pelanggan ada 

yang mengambil/membeli ada juga yang tidak, 

terlapor tidak mengetahui adanya mogok, karena 

penjualan di Bulan Agustus normal.  --------------------  

- Bahwa ketika terjadi mogok, terlapor mendapatkan 

undangan dari Appindo, tetapi yang menghadirinya 

adalah staff, dan sesuai dengan laporan yang 

dilaporkan bahwa rapat di Appindo hanya membahas 

masalah munas, membantah penimbunan, 

menambah sapi indukan sebanyak 10%.  ---------------  

- Bahwa mekanisme penentuan harga kepada 

pelanggan yaitu;  ---------------------------------------------  

 Harga beli sapi --------------------------------------------  

 Bea masuk  -----------------------------------------------  

 Bunga Bank -----------------------------------------------  

 Biaya Produksi  -------------------------------------------  

 Pakan  -----------------------------------------------------  

 Overhad ----------------------------------------------------  

 Dan biaya-biaya lain-------------------------------------  

- Bahwa ketika menentukan harga kepada pelanggan 

terlapor tidak pernah melihat harga pesaing-pesaing 

lain, harga jual berdasarkan tawar-menawar dengan 

pembeli dan akhirnya ada kesepakatan dengan 

pembeli. -------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor tidak pernah membuat kesapkatan 

dengan feedloter lain/pelaku usaha lain karena harga 

kompetitor, dan dalam menentukan harga 

independen.  --------------------------------------------------  

- Bahwa tidak ada pembatasan untuk penjualan sapi 

pada pelanggan. ----------------------------------------------   

- Bahwa masa penggemukan sapi 100-120 hari sapi 

harus dijual, karena ada perjanjian dengan pihak 

bank pada saat pembelian menggunkan modal usaha 
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dari bank, dan harus dikembalikan per 4 bulan (Bank 

BRI) berupa modal kerja dengan bunga 13% 

pertahun.  -----------------------------------------------------  

 

20. TERLAPOR XIX (PT. SEPTIA ANUGRAH)  ----------------------  

SUWAJI, SE (Direktur)  -------------------------------------------  

- Bahwa didirkan pada tahun 2009, dengan lokasi di 

Lebak Banten, luas tanah 9 Ha, Luas Kandang 8500 

M2, kafasitas kandang 3.500 ekor. -----------------------      

- Bahwa komposisi saham 55% Suwaji, 20% Untung, 

15% H. Sugiono, 5% Novi, 5% Beno Rahmat. -----------   
 

- Bahwa Tahun 2013 Sapi Impor ---------------------------  

Quota Pengajuan Disetujui  Realisasi 

Q1 3000 1415 1415 

Q2 3000 2646 2646 

Q3 3000 Vider 

3000 Sloter 

1350 

- 

1350 vider 

-  

Q4 3000 Vider 

2000 Sloter 

1350 Vider 

2000 Sloter 

1350 vider 

1035 sloter 
 

- Bahwa tahun 2014  -----------------------------------------         

Quota Pengajuan Disetujui  Realisasi 

Q1 4000 vider 

1500 sloter 

2631 vider 

500 sloter 

1835 vider 

467 sloter 

Q2 4000 vider 

3000 sloter  

1500 vider 

3001 Ter 

- vider 

800 sloter 

Q3 4000  Vider 

2000 Sloter 

1500 vider 

1500 sloter  

1500 vider 

1498 sloter  

Q4 2000 Vider 

2500 Sloter 

1000 Vider 

2000 Sloter 

- vider 

1195 sloter 
 

- Bahwa tahun 2015  -----------------------------------------  

Quota Pengajuan Izin Impor Realisasi 

Q1 1500 vider  

1500 sloter 

Tidak impor  --- 

Q2 1500 vider  

1500 sloter 

1500 vider 

350 sloter 

1494 Vider 

350 sloter 

Q3 1500 vider  

1500 sloter 

366 vider  366 vider 

-  

Q4 1500 vider  
1500 sloter 

1252 Vider 
- 

1015 vider 
- 

 

- Bahwa eksportir Iles-----------------------------------------  

- Bahwa penjualan dilakukan tahun 2013-2014 ke RPH 

Pasar Kemis Tanggerang, Eldees Bogor, Bubulak 

Bogor, Pulogadung, Jati Asih, dan tahun 2015 ada 

penambahan RPH yaitu RPH Cengkareng Jakarta 

Barat. ----------------------------------------------------------    

- Bahwa tahun 2015 adanya kebijakan penurunan 

harga dari Pemerintah, sedangkan sapi yang di jual 

oleh terlapor adalah sapi kelas premium bukan sapi 

reguler, sehingga harga penjualannya lebih mahaldari 
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framenya dan yang membedakan bahwa sapi 

premium tulang-tulangnya lebih kecil dam yill lebih 

berbeda.  ------------------------------------------------------  

- Biaya pembelian sapi jenis premium dengan reguler 

berbeda 2-5 sen lebih mahal sapi Premium, dan 

makanannya berbeda dengan jenis sapi biasa sebesar 

Rp. 500 lebih mahal premium, sedangkan percepatan 

produksinya sama. ------------------------------------------   

- Bahwa masa pemeliharaan sapi premium idealnya 

penggemukan selama 90 – 120 hari.  --------------------    

- Harga penjualan rata-rata tahun -------------------------  

 2013 rata-rata harga Rp. 32.000/kg – Rp. 

38.000/kg -------------------------------------------------  

 2014 rata-rata harga Rp. 31.500/kg – Rp. 

38.000/kg -------------------------------------------------  

 2015 rata-rata harga Rp. 36.000/kg – Rp. 

46.000/kg -------------------------------------------------  

- Bahwa penjualan harga tertinggi tahun 2013 Rp. 

38.000/kg di bulan Maret – Mei, faktor- faktor yang 

menyebabkan harga lebih mahal yaitu;  -----------------  

 Jenis Sapi beda  ------------------------------------------  

 Komposisi dari suplayer berbeda  ---------------------  

 Harga beli negoisasi perkapal datang.  ---------------  

- Bahwa harga beli tahun 2013 yaitu;  ---------------------  

Stir    Januari harga 3 point  ------------------------------  

 April  harga 2 point 6 --------------------------------  

 Mei harga 2 point 6  ---------------------------------  

Juni harga 2 point 3  --------------------------------  

Juli harga 2 point 3  ---------------------------------  

Agustus harga 2 point 4  ----------------------------  

September harga 2 point 8  -------------------------  

- Bahwa harga jual pada bulan Juni 2013 Rp. 

36.000/kg, Awal Juli Rp. 37.200/Kg, Akhir Juli Rp. 

32.000 – Rp.33.000,/Kg, Agustus Rp. 33.000/kg 

akhir Agutus ada kenaikan. -------------------------------   

- Bahwa faktor-faktor yang menentukan harga jual 

yaitu;  ----------------------------------------------------------  

 Valast ------------------------------------------------------  

 Penyusutan (dari pelabuhan sampai kandang 

susut 2% - 6%) -------------------------------------------  

 Harga beli -------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2013 penjualan di harga Rp. 32.000,-

/Kg sehingga ketika Kemendag mengeluarkan 

kebijakan untuk menurunkan harga, terlapor tidak 
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menurunkan karena harga yang dijual terlapor di 

pasaran sudah murah.  -------------------------------------  

- Bahwa evaluasi harga dapat dilakukan setiap hari 

karena jumlahnya kecil.  -----------------------------------  

- Bahwa penjualan pada tahun 2015 harga tertinggi di 

akhir Desember sebesar Rp. 46.000/kg, sedangkan 

tanggal 07 Agustus harga Rp. 45.000,-/kg.  ------------  

- Bahwa tanggal 02 Agustus 2015 harga Rp. 

45.000,/kg penurunan terjadi tanggal 14 Agustus 

2015 turun ke angka harga Rp. 40.000,/Kg trend 

menurun dan pada saat itu terlapor merugi, 

dikarenakan bukan karena adanya pemogokan 

melaikan  sapi dibeli dengan harga mahal karena 

jenis sapinya berbeda dengan feedloter lain.  -----------  

- Bahwa ketika mogok terlapor tidak mengetahui 

adanya pemogokan, mengetahui setelah beberapa 

hari ada kabar dari staaf yang memberitahukan.  -----  

- Bahwa pada tanggal 11 Agutus 2015 mendapatkan 

undangan dari Appindo, yang menghadirinya adalah 

staff dengan menginformasikan hasil pertemuan yaitu 

hanya membahas munas dan himbauan dari mentri 

untuk menstabilisasikan harga. --------------------------   

- Bahwa pada saat terjadinya stop pemotongan 

(pemogokan) terlapor masih tetap ada penjualan. -----   

- Bahwa dalam menentukan harga tidak mungkin ada 

kesepakatan dengan feedloter lain, dan tidak pernah 

ada pembatasan penjualan kepada pelanggan.  --------  

- Bahwa sapi lokal dapat mensubstitusi sapi impor.  ---  

 

21. TERLAPOR XIII (PT. SUKSES GANDA LESTARI)  ------------  

Ir. NUGRAHA PRIBADI (Direktur)  ------------------------------  

- Bahwa didirkan pada tahun 2005, bergerak dibidang 

usaha penggemukan sapi  lokal tahun 2007, dan 

dimulainya berbisnis sapi impor tahun 2010.  ---------  

- Bahwa pemegang saham Mulyono 75%, Joko Andreas 

25%.  -----------------------------------------------------------  

- Bahwa lokasi terlapor berada di Pabuaran Serang 

Banten, dengan luas tanah 10 Ha, kafasitas tetening 

sebanyak 2.100 ekor. ---------------------------------------  

- Bahwa tahun kafasitas kandang untuk sapi lokal 

1.000 – 1.900 ekor dan tahun 2011 – 2013, baru 

pada Q4 2013 menggunakan sapi impor.  ---------------  

- Bahwa impor tahun 2013  dengan SPI yang diperoleh 

sebanyak 1500 ekor, dan realisasinya 1200 ekor pada 

tanggal 30 Desember 2013 yang datang tanggal 2 

Januari 2014.  -----------------------------------------------  
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- Bahwa penjualannya untuk wilayah Jabodetabek ke 

RPH Billi Berkah Mandiri Jaya, RPH Bubulak, 

Cibinong, H. Tatang, Jati Asih, Ozo, Jonggol Sirna 

Mulya 99, Tengki. --------------------------------------------  

- Bahwa eksportir yaitu ILES, Frontir, Austrak  ----------  

- Bahwa total penjualan baru tahun 2014 sebanyak 

1791 ekor dari Januari 2014 – Agustus 2014 rata-

rata ke Jabodetabek 3 ekor perhari dengan 

persentase 0,2 %.  -------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2014 impor  ---------------------------------  

 Quota SPI Realisasi 

Q1 1052 850 

Q2 1200 (kandang sudah penuh tidak 

direalisaikan) 

Q3 700 700 

Q4 700 (karena sapi masih banyak yang belum 

terjual harga mahal, dan tidak bisa 

negoisasi) 
 

- Bahwa tahun 2015 impor ----------------------------------  

Quota SPI Realisasi 

Q1 Disaspen  - 

Q2 1400 1400 

Q3 132 132 

Q4 1728 1103 

Harga pembelian sapi di Q4 mahal sehingga 

pembelian sedikit.  ------------------------------------------  

 

- Bahwa tahun 2014 sapi lokal diperoleh dari Jawa 

Tengah dan Jawa Timur yang dijual pada bulan 

Pebruari 2015 sebanyak 34 ekor, Maret 90 ekor, April 

104 ekor.  -----------------------------------------------------  

- Bahwa pengiriman sapi ke Jabodetabek tidak setiap 

hari Cuma hanya ada pemesanan.  -----------------------  

- Bahwa tidak ada pembatasan penjualan sapi, kalau 

ada penahanan maka akan mengalami kerugian 

besar karena banyak pengeluaran.  ----------------------  

- Bahwa perbandingan harga sapi lokal dengan sapi 

impor, sapi lokal lebih mahal dengan perbedaan 

sekitar Rp. 4.000 – Rp.5000/kg untuk sapi lokal yang 

digemukan. ---------------------------------------------------  

- Bahwa harga jual beli terlapor dengan 

pembeli/pelanggan berdasarkan tawar menawar 

dengan pembeli dengan cara menawarkan harga dari 

terlapor dengan kwalitas sapi yang ditwarkan lalu 

terjadi negosiasi dengan pembeli dan bersepakat. -----   

- Bahwa faktor-faktor yang menentukan harga yaitu; --   

 Harga beli -------------------------------------------------  

 Pakan ------------------------------------------------------  

 Biaya overhad---------------------------------------------  
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 Oprasional-------------------------------------------------  

 Kurs  -------------------------------------------------------  

 Rasio kematian  ------------------------------------------  

- Bahwa pada saat ada kebijakan Pemerintah atau 

himbauan Pemerintah untuk menurunkan harga 

perusahaan menjual harga sapi dengan harga Rp. 

37.000/Kg karena sapi yang di jual adalah sapi 

reguler/ sapi lama, karena pada Q3 kondisi sapi siap 

jual pada saat itu tidak mencukupi. ----------------------   

- Bahwa terlapor ikut dalam Assosiasi, menjadi Dewan 

dalam Assosiasi, dalam Assosiasi tidak pernah 

mebicarakan harga, biasanya yang dibicarakan 

peraturan-peraturan Pemerintah.-------------------------   

- Bahwa pada tanggal 11 Agutus 2015  yang 

dibicarakan dalam Assosiasi yaitu masalah Munas, 

permintaan untuk memelihara sapi indukan ssebesar 

10%, masalah quota tidak dibicarakan dalam 

Assosiasi.  -----------------------------------------------------  

- Bahwa pelanggannya untuk wilayah Jabodetabek 

yaitu H. Jimmi/RPH Bubulak Bogor, Jarkowo/Bili 

Berkah Mandiri Bekasi, KMS/RPH Jonggol, H. 

Tatang. --------------------------------------------------------   

- Bahwa ketika terjadi pemogokan terlapor masih 

menjual sapi. -------------------------------------------------  

 

22. TERLAPOR XXV (PT. KARYA ANUGRAH RUMPIN)  ----------  

KARNADI WINAGA (Direktur)  -----------------------------------  

- Didirikan tahun 2008, bergerak usaha di bidang 

bridding  -------------------------------------------------------  

- Impor sapi tahun 2014  -------------------------------------  

Quota Pengajuan Izin Impor Realisasi 

Q1 3000 1315 1315 

Q2 3000 3000 1500 

Q3 1500 vider 

1000 sloter 

1500 vider 

1000 sloter 

1500 vider 

1000 sloter 

Q4 1000 vider 

1500 sloter 

1000 vider 

1500 sloter 

Di cansel karena 

kapalnya terbakar  
 

- Bahwa Impor tahun 2015  ---------------------------------  

Quota Pengajuan Izin Impor Realisasi 

Q1 - - - 

Q2 2000 1570 1570 

Q3 2000 360  360  

Q4 2000 500  500  
 

- Bahwa penjualannya kepada RPH 

Karawaci/Tangerang (dilakukan sendiri) yang diolah 

untuk pengelolaan industri daging (Baso, nagget, 

sosis, kram, dan lain-lain) yang di oleh menjadi 
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produk asli kemudian di jual ke Wilayah Jabodetabek 

sebesar 90%, tidak dijual kepada pasar becaek, dan 

untuk jeroan sudah ada yang menampung. ------------  

- Bahwa RPH Karawaci adalah RPH milik sendiri, di 

RPH ini banyak feedloter lain yang menggunakannya, 

RPH ini kafasitas potongnya bisa 200 ekor semalam, 

dan kafasitas kandang dapat menampung dalam RPH 

sebanyak 400 ekor.  -----------------------------------------  

- Bahwa untuk memperhitungkan sapi lokal tidak 

dapat diperhitungkan secara bisinis karena dipelihara 

sendiri, sehingga tidak dapat menentukan harga 

daging. ---------------------------------------------------------  

- Bahwa Terlapor tidak pernah menjual daging, yang 

dijual oleh terlapor adalah daging yang sudah diolah 

dalam olahan industri.  -------------------------------------  

- Bahwa penyebab utama harga sapi mahal yaitu 

karena cost sapi yang didapat dari Australi sudah 

mahal.  --------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor tidak menjadi anggota assosiasi dan 

tidak ikut rapat dalam Assosiasi tanggal 11 Agustus 

2015.  ----------------------------------------------------------  
 

23. TERLAPOR XXVI (PT. SUMBER CIPTA KENCANA PUTRA)   

FERRY SUSANTO PUTRA (Direktur)  ---------------------------  

- Didirikan pada tahun 2011, dan beroprasi sejak 

tahun 2012 dengan menggunakan sapi lokal, akhir 

Desember tahun 2013 menggunakan sapi impor, 

letak kandang di wilayah Kabupaten Pesawahan 

Lampung seluas 7 Ha, dengan kafasitas kandang 

700-800 ekor. ------------------------------------------------   

- Bahwa tahun 2012-2014 menggunakan sapi lokal. ---   

- Bahwa tahun 2013 pengajuan impor sebanyak 250 

ekor, Izin Impor 250 ekor, Realisasi impor 250 ekor.  -  
 

- Bahwa Pengajuan Impor tahun 2014  --------------------  

Quota Izin Impor Realisasi 

Q1 500 500 

Q2 500 200 

Q3 - Karena posisi kandang masih 

penuh  

Q4 500 500 
 

- Bahwa pengajuan impor tahun 2015---------------------  

Quota Izin Impor Realisasi 

Q1 600 500 

Q2 600 600 

Q3 137 137 

Q4 500 500 
 

- Bahwa ekpsortir Wellejt melalui perwakilan di Jakarta  
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- Bahwa pada tahun 2013 menggunkan sapi lokal 

sebanyak 200 ekor, dan 2014 tidak membeli sapi 

lokal karena stok dari 2013 masih ada. -----------------   

- Bahwa distribusi ke Jabodetabek sebanyak tahun 

2014 sebanyak 8% sebanyak 40 ekor dalam setahun 

yaitu Bulan Juni 2014, dan ke luar Jabodetabek yaitu 

Sumatra Selatan 92 % dengan RPH Gabus dan Pagar 

Alam, sedangkan untuk penjualan ke wilayah 

Lampung sebanyak 27 ekor, tahun 2015 penjualan ke 

wilayah Jabodetabek sebanyak 641 ekor ke 

Tangerang, sisanya ke Lampung dan Sumuatra 

Selatan.  -------------------------------------------------------  

- RPH yang dipergunakan untuk wilayah Jabodetabek 

yaitu RPH Karawaci/Tangerang, penjualan pada saat 

Bulan Juni 2014 harga penjualan sebesar Rp. 

33.000,- Kg.  --------------------------------------------------  

- Bahwa pada saat demo tanggal 9-11 Agustsu 2015 

tidak ada sapi siap jual, pada saat itu sapi masih di 

segal bea cukai, dan masih ada di karantina.  ----------  

- Bahwa permintaan order sesuai dengan permintaan.   

- Bahwa mengetahui impormasi harga pasar dari 

pembeli. -------------------------------------------------------  

- Bahwa pembelian harga di Palembang lebih mahal 

dari Tangerang.  ----------------------------------------------  

- Bahwa belum masuk dalam Assosiasi dan belum ada 

keinginan, dan tahun 2016 baru masuk assosiasi 

karena perintah Dirjen (Muratno) dengan tujuan 

untuk pengajuan impor harus menggunakan 

Assosiasi.   ----------------------------------------------------    

- Bahwa yang melakukan pemogokan adalah pedagang 

karena harga mahal.  ---------------------------------------  

- Bahwa pembayaran atas penjualan ke RPH Karawaci 

melalui transfer, pemesanan dengan cara melalui telp  

dengan Ibu Widia untuk melakukan pemesanan baru 

sapi dikirim, dan terlapor hanya tahu sampai disitu 

tidak mengetahui bahwa sapi di pasarkan kemana. ---   

- Bahwa mengetahui adanya pengurangan yaitu pada 

saat SPI diterima dari Menteri Perdagangan.  -----------  

- Bahwa ketika pembelian sapi naik karena harga kurs 

naik di Bulan Agustus 2015, sehingga ada kenaikan 

harga pada saat penjualan. --------------------------------   

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015 sudah tidak 

dapat menjual sapi karena stok sapi sudah habis, 

sehingga terlapor tidak mengetahui harga dipasaran.-  

- Bahwa ketika menenutkan harga tidak pernah 

menanyakan harga penjualan kepadafeedloter lain, 
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penentuan harga berdasarkan kesepakatan dengan 

pembeli yang dilakukan harga harian.  ------------------  

- Bahwa harga penjualan rata-rata Bulan Januari – 

Juli tahun 2015 ke RPH Karawaci sebesar Rp. 

35.000/Kg setelah itu tidak ada penjualan. -------------   

- Bahwa selama 2 tahun terkahir berjalan terlapor 

masih mines setelah dikurangi bunga. -------------------   

 

24. TERLAPOR XXVIII (PT. CATUR MITRA TARUMA)  -----------  

M. REZA ZULKIFRAN (Direktur Oprasional)  -----------------  

- Bahwa didirkan pada tahun 2010, tahun 2011-2013 

berbisnis menggemukan sapi lokal, dan tahun 2014 

baru menggemukan sapi impor, dengan kafasitas 

kandang maksimal 5.500 ekor, lokasi kandang 

terletak di Cariu Jonggol Bogor. ---------------------------  

- Bahwa supplycin ada 13 RPH di Jabodetabek, dan 

luar Jabodetabek sebanyak 10 RPH. ---------------------    
 

- Bahwa impor tahun 2014  ---------------------------------  

Quota Pengajuan Izin Impor Realisasi 

Q1 1500 1315 1315 

Q2 6000 6000 4800 

Q3 5500 5500 5384 

Q4 5000 5000 3706 

 

- Bahwa Impor tahun 2015  ---------------------------------  

Quota Pengajuan Izin Impor Realisasi 

Q1 3500 1164 1164 

Q2 6000 5791 5791 

Q3 5000 882  821  

Q4 6000 4200  4187  
 

- Bahwa Harga jual tahun 2014  ----------------------------  

Bulan Harga Rp. 

Januari  39.358 

Pebruari 39.416 

Maret 38.457 

April 37.512 

Mei 36.632 

Juni 35.852 

Juli  35.806 

Agustus  35.637 

September  35.148 

Oktober  35.950 

Nopember  36.043 

Desember  36.311 
 

- Bahwa Harga jual tahun 2015  ----------------------------  

Bulan Harga Rp. 

Januari  36.387 

Pebruari 38.338 

Maret 39.233 

April 39.886 

Mei 38.476 
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Juni 37.598 

Juli  39.073 

Agustus  39.594 

September  39.550 

Oktober  39.900 

Nopember  40.340 

Desember  40.941 

 

- Bahwa penjualan untuk wilayah Jabodetabek ke 

wilayah Sawangan/RPH Ciputuat sebanyak 40%, 

dengan pelanggan H. Kholil, H. Mali, H. Zein, dan 

untuk Sawangan H. Beno ----------------------------------  

- Bahwa mengetahui adanya penurunan quota yaitu 

ketika SPI diterima oleh Terlapor tanggal 13 Juli 

2015, yang merupakan kebijakan Pemerintah yang 

mendadak.  ---------------------------------------------------      

- Bahwa ketika ada kebijakan Pemerintah mengenai 

pengurangan quota, upaya yang dilakukan oleh 

Terlapor yaitu datang ke Direktur Eksecutive Appindo 

untuk mengajukan tambahan quota, tetapi dari 

Pemerintah tidak ada jawaban dan Terlapor hanya 

pasrah dengan keadaan yang ada.  -----------------------  

- Bahwa ketika itu harga penjualan naik karena harga 

pembelian pada Q2 naik dari Australi, yaitu harga 

pembeli pada Bulan April sebesar Rp. 40. 400/Kg. ----  

- Bahwa ketika Demo pada awal Agustus 2015 sampai 

dengan tanggal 26 Agustus 2015 terjadi pemogokan 

perusahaan tidak tahu, karena pada saat itu tidak 

ada penjualan, karena sapi tersebut telah habis di 

jual, yang ada di kandang pada saat itu sapi masih 

digemukan, dan Terlapor menjelaskannya kepada 

pembeli. -------------------------------------------------------  

- Bahwa ikut assosiasi bulan September 2014, dan 

tanggal 11 Agustus 2015 rapat di assosiasi hanya 

dibahas rapat-rapat biasa, dan munas, tidak dibahas 

situasi mogok, selain itu yang dibahas didatangi oleh 

Bareskrim, tidak ada pembahasan harga, setiap 

feedloter harus menyediakan 10 % sapi bridding, 

tidak ada himbauan dari kementan.  ---------------------  

- Bahwa harga pesaing tidak sama dengan harga jual 

Terlapor, harga bisa di atas dan bisa juga di bawah 

tergantung dari jenis dan kwalitas sapi. -----------------   

- Bahwa terlapor dalam mengatur harga adalah hal 

yang konyol, karena yang membedakan harga 

tergantung dari jenis dan kwalitas sapi itu.  ------------          

- Bahwa kwalitas sapi dapat menentukan kwalitas 

daging itu, karena satu ekor sapi hidup memiliki 

beberapa unsur yang akan diketahui setelah di 
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potong, sehingga harga fedloter satu dengan feedloter 

lain berbeda.  -------------------------------------------------  

 

25. TERLAPOR XXXII (PT. KARUNIA ALAM SENTOSA ABADI)   

DIDIT PURWANTO (Direktur)  -----------------------------------  

- Bahwa didirkan sejak tahun 2014, dan mulai 

beroprasi tahun 2015 dengan menggunakan sapi 

impor, kandang terletak di Lampung Tengah 

Lampung, dengan luas 25 Ha, kafasitas kandang 

4000-5000 ekor. ---------------------------------------------  

- Bahwa pemasaran tahun 2015 yaitu ke wilayah 

Palembang, Bandar Lampung sebanyak 40 %, dan 

untuk wilayah Jabodetabek sebanyak 60%.  -----------  

- Bahwa RPH yang digunakan untuk wilayah 

Jabidetabek yaitu; RPH Petir/Tangerang, RPH 

Bubulak/Bogor, pelanggan untuk RPH bubulak yaitu 

H. Waluyo, Petir H. Menan.  -------------------------------  

- Bahwa eksportir dari Australi yaitu Iles  -----------------  

- Bahwa sapi potong pada Q2 tahun 2015 telah habis 

dijual pada 3 – 4 bulan berikutnya, dengan masa 

penggemukan tidak lebih dari 120 hari sapi sudah di 

jual. ------------------------------------------------------------  

- Bahwa pembelian sapi di Australi tergantung dari 

musim, pada Bulan Oktober – Maret harga pembelian 

di Australi tinggi, Mei – September harga pembelian di 

Australi lebih rendah. ---------------------------------------   

- Bahwa dalam menentukan harga penjualan adalah 

strategi Terlapor dan merupakan kebijakan terlapor, 

dan tidak mungkin memperhitungkan harga dengan 

terlapor lain, karena dalam memperhitungkan harga 

yang kompetitor dalam penjualan yaitu bagaimana 

menjalin hubungan dengan pelanggan. ------------------  

- Bahwa pada Bulan Juni 2015 terlpaor melakukan 

pemasokan/ penjualan sapi sebanyak 285 ekor.  ------  

- Bahwa harga di pasaran tidak menjadi bagian yang 

utama.  --------------------------------------------------------  

- Bahwa pada awal Agustus 2015 tidak melakukan 

penyetopan pasokan, selama pelanggan meminta 

terlapor selalu mengirim pasoka. -------------------------  

- Bahwa terlapor ikut dalam Assosiasi, dan pada 

tanggal 11 Agustus 2015 terlapor ikut rapat dalam 

assosiasi, dalam rapat tersebut hanya dibahas 

kebijakan-kebijakan Pemerintah untuk memasukan 

sapi betina indukan supaya proses penambahan 

populasi bertambah dan membahas tentang munas, 
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dan membahas bagaimana hubungan dengan negara 

asing. ----------------------------------------------------------  

- Bahwa dalam Appindo tidak pernah membahas 

masalah bisnis, karena masing-masing feedloter 

mempunyai kebijakan perusahaann nya sendiri-

sendiri, ketika ada pemogokan tidak pernah 

membahas masalah harga. --------------------------------   

- Bahwa ketika ada pemogokan tidak pernah ada 

komplen dari pelanggan dan dalam menentukan 

harga tidak pernah ada perjanjian dengan terlapor 

lain.  -----------------------------------------------------------      

 

26. TERLAPOR XVIII (PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA) 

NUR SAFINA AYU ASZZAHRA   ---------------------------------------  

- Bahwa perusahaan didirikan pada tahun 2004, sejak 

tahun 2012 terlapor mulai berbisnis sapi impor.  ------  

- Bahwa kandang terlpaor terletak di Desa Cirende, 

Cikalong Wetan Bandung Barat, dengan kafasitas 

kadang dapat menampung 4.000– 5.000 ekor. ---------  

- Bahwa impor sapi tahun 2013 adalah ; ------------------  

 Q1 Ijin impor yang diperoleh sebanyak 2.026, 

realisasinya 2.025  ---------------------------------------  

 Q2 Ijin impor yang diperoleh sebanyak 4.114, 

realisasinya 4.114  ---------------------------------------  

 Q3 Ijin impor yang diperoleh sebanyak 1.724, 

realisasinya 1.724  ---------------------------------------  

 Q4 Ijin yang diperoleh sebanyak 1.724, 

realisasinya ada tambahan sapi pada saat hari 

lebaran sebesar 5.115 dan 7.425 sehingga total 

realisasinya 12.540  -------------------------------------     

- Bahwa impor sapi tahun 2014 adalah ;  -----------------  

 Q1 Ijin impor yang diperoleh sebanyak 7.627, 

realisasinya 6.445  ---------------------------------------  

 Q2 ijin impor yang diperoleh sebanyak 12000 

realisasinya 2357 ----------------------------------------  

 Q3 Ijin impor yang diperoleh sebanyak 4000 

realisasinya 4000 ----------------------------------------  

 Q4 Ijin impor yangdiperoleh sebanyak 12000 

realisasinya 4269 ----------------------------------------  

- Bahwa karena realisasi pada tahun 2014 kami 

kurang sehingga pada Q1 2015 terlpaor disuspend, 

kami baru impor pada Q2.  --------------------------------  

- Bahwa impor sapi tahun 2015 adalah ; ------------------  

 Q1 tidak memperoleh ijin impor dan tidak ada 

realisasi. ---------------------------------------------------  
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 Q2 ijin impor yang diperoleh sebanyak 7722 

realisasinya 7719 ----------------------------------------  

 Q3 ijin impor yang diperoleh sebanyak 914 

realisasinya 914  -----------------------------------------  

 Q4 ijin impor yang diperoleh sebanyak 8000 

realisasinya 7873 ----------------------------------------  

- Bahwa pasar terlapor untuk wilayah Jabodetabek 

sebanyak 40% dari tahun 2012 stabil sampai 

sekarang, mayoritas penjualannya di Bandung, 

Cirebon, dan Sukabumi.------------------------------------  

- Bahwa total RPH yang dipakai oleh terlapor untuk 

wilayah Jabodetabek ada 9 RPH yaitu ; RPH Samba 

Cikarang Bekasi pemiliknya H. Junaedi, RPH 

Bubulak Bogor pemiliknya H. Wiwik, RPH Jati Asih 

Bekasi pemiliknya H. Arjih, RPH Serua Depok 

pemiliknya H. Nanang, RPH Karawaci Tangerang milik 

Bapak Karnadi pemilik PT. Karya Anugrah Rumpin, 

RPH Cibinong Bogor pemiliknya H. Jejen, RPH Sinar 

Mulya Tangerang pemiliknya H. Muad, RPH Lembu 

Sakti Jaya Depok pemiliknya H. Abud dan H. yayang, 

RPH Elders Bogor/jagal Windu, dan lainnya di 

Sukabumi, Bandung, dan Cirebon.  ----------------------  

- Bahwa terlpor menjual sapi impor pada tahun 2013 

Bulan Januari diangka Rp. 32.000/kg bahkan sampai 

dengan Bulan Nopember penjualan berkisar diangka 

Rp. 33.000,/Kg. ----------------------------------------------  

- Bahwa terlapor anggota assosiasi, pada tanggal 11 

Agutus 2015 terlapor mengutus staffnya yang 

bernama Syafruddin, yang hasilnya dilaporkan 

kepada terlapor hanya membicarakan masalah 

munas, dan ketika ditanya membahas apalagi, 

jawabannya yaitu biasa saja tidak ada yang lain.  -----  

- Bahwa benar terlapor memiberikan surat kuasa 

kepada staffnya yang bernama komar untuk mewakili 

terlapor dalam pemeriksaan di KPPU tertanggal 19 

Maret 2014. ---------------------------------------------------   

- Bahwa Komar Hari Budianto hanya sebagai staff 

akunting yang tidak pernah hadir dalam pertemuan 

Appindo dan tidak pernah mengetahui materi yang 

dibahas dalam pertemuan appindo , dan Bambang 

Hartoyo hanya sebagai staff yang tidak mempunyai 

kewenang untuk menjelaskan menganai masalah 

harga, karena masalah harga tersebut adalah 

kewenangan terlpaor. ---------------------------------------  

- Bahwa surat kuasa yang diberikan hanyalah 

pemeriksaan sebagai saksi dan bukan terlapor 

sehinggga sudah jelas bagaimana kafasitas saksi 
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yaitu orang secara pribadi sehingga tidak bisa serta 

merta dapat dianggap sebagai keterangan yang 

mewakili perusahaan.  --------------------------------------  

- Bahwa tahun 2013 terlapor dan beberapa rekan yang 

ada pernah dipanggil oleh kemdag dimana kemedag 

meminta kepada para terlapor untuk menurunkan 

harga, dimana terlapor ikut berpartisipasi dan 

mendukung program Pemerintah untuk menurunkan 

harga, karena masyarakat masih membutuhkan 

daging dengan harga yang terjangkau untuk dibeli.  --  

- Bahwa dengan dipanggilnya terlapor oleh kemendag 

dalam hal untuk menurunkan harga, sehingga anak 

buah saya (staff) ketika   memberikan keterangan 

dalam panggilan di KPPU mempunyai pengertiaan 

yang salah.   --------------------------------------------------  

- Bahwa dari dahulu setiap kali mengutus atau 

memberikan kuasa ke anak buah, report yang 

diberikan biasanya hanya dua patah kata yaitu “biasa 

saja tidak pernah ada apa-apa” sehingga terlapor 

tidak pernah berfikir yang lain dan terlapor juga tidak 

bertanya untuk lain karena saya berfikir tidak 

kemana-mana. -----------------------------------------------  

- Bahwa pada Bulan April 2012 terlapor pernah di 

panggil oleh Kemendag Bapak Gita Wiryawan untuk 

membuat kestabilan harga, ketika itu harga menurut 

trend pasar cendrung merangkak naik, sehingga 

Terlapor menyetujui perintah kemendah untuk 

menurunkan harga, dan kemendag memberikan 

tambahan sapi kepada terlapor berupa sapi slaughter 

untuk tambahan lebaran yang bukan kompensasi 

dari kemendag. -----------------------------------------------  

- Bahwa karena ada perintah Menteri, maka semua 

terlapor menurunkan harga dengan tidak adanya 

kesepakatan dari para Terlapor, tetapi sesuai dengan 

perintah menteri. --------------------------------------------  

- Bahwa sesuai dengan perintah menteri maka terlpor 

menurunkan harga Rp. 3.000,/Kg, dan diluar ajakan 

menteri ketika menentukan harga dengan pembeli 

berdasarkan kesepakatan dengan pembeli. -------------  

- Bahwa dalam menentukan harga dengan pembeli, 

terlapor mendapatkan harga dari eksportir yang 

kemudian terlapor hitung ada nilai jual harga dollar 

pada saat pemelian 4 bulan yang lalu dan dollar 

sekarang  kemudian terlapor sampaikan kepada 

pembeli harga sekian dan kemudian terjadi tawar 

menawar, maka terjadi kesepakatan dan dengan 
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sistem pembayaran cash transfer dan ada juga yang 

cash keras.    -------------------------------------------------  

- Bahwa ketika ada pertemuan dengan Kemendag tidak 

ada kaitannya dengan permintaan dari nampah 

(assosiasi pengolahan daging). ----------------------------  

- Bahwa pada Bulan Juli 2013 bahwa penjualan 

terlapor rata-rata sekitar R. 31.000,- Rp. 32.000,- Rp. 

33.000, /Kg dengan jenis sapi slaughter (sapi siap 

potong) bukan sapi bakalan. -------------------------------  

- Bahwa kewenangan untuk menentukan harga di 

terlapor adalah Terlapor sendiri.  -------------------------  

- Bahwa dalam menentukan harga bersifat independen 

dimana terlapor menghitung tingkat daya beli, nilai 

kurs, sehingga sudah ada hitungan sendiri dan 

akhirnya membuat kesepakatan dengan pembeli, 

sehingga tidak pembicaraan harga dengan pesaing 

lainnya.  -------------------------------------------------------  

- Bahwa ketika pemogokan terlapor masih melakukan 

penjualan yaitu pada tanggal 7-11 Agustus 2015, 

pejualan sapi pada tanggal 09 Agustus 2015 ke H. 

Kosasih di Cikampek sebanyak 7 ekor, tanggal 10 

masih menjual ke H. Basor Cianjur, tanggal 11 

Agustus 2015 masih menjual 17 ekor ke Cianjur dan 

H. Alex di Cakung (Jabodetabek) sebanyak 7 ekor, 

dengan harga Rp. 42.000/Kg tetapi mereka tidak ada 

complain masalah harga.  ----------------------------------  

- Bahwa Terlapor tidak pernah hadir dalam pertemuan 

rapat di Appindo,  dan selalu menugaskan staff, dan 

tidak ada laporan terkait masalah harga sebelum 

atau sesudah rapat assosiasi, biasanya laporan yang 

di dapat jawabannya sama “biasa saja tidak ada apa-

apa” dan terlapor telah menjual sapi impor sesuai 

dengan apa yang dijalankan sehingga tidak berfikir 

apa-apa. -------------------------------------------------------  

- Bahwa Terlapor membantah BAP yang telah dibuat 

oleh Komar, karena  Komar tidak ada kafasitas untuk 

menjawab hal tersebut dan untuk menandatangani 

BAP, dan Komar tidak pernah menyampaikan hasil 

BAP tersebut kepada terlapor, yang ada cuma bahasa 

biasa saja bu tidak ada apa. -------------------------------  

- Bahwa Terlpaor tidak pernah menentukan harga 

berdasarkan hasil pertemuan assosiasi yang dihadiri 

oleh Bapak Komar Hari Budiono  mapun Bambang 

Hartoyo karena dalam menentukan harga adalah 

idependen terlapor. ------------------------------------------  
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- Bahwa pada tahun 2013-2015 tidak pernah ada 

custemer yang dipending semuanya dipenuhi sesuai 

dengan permintaan.  ----------------------------------------  

- Bahwa tahun 2014 ijin terlapor pada Q2,Q3, dan Q4 

banyak tetapi realisasinya sedikit karena kondisi 

intern keuangan terlapor sedang kurang baik.  --------  

- Bahwa eksportir melihat ke RPH terakhir tahun 2013-

2015 untuk melihat supplycin ke 38 RPH.  -------------  

- Bahwa pada tanggal 11 Agutus 2015 terlapor 

mengutus staffnya syarifuddin untuk ikut rapat di 

Appindo, dan laporan staff hasilnya hanya membahas 

munas.  --------------------------------------------------------  

- Bahwa Terlapor dengan Terlapor XIX tidak ada 

hubungannya, Cuma hanya pertemanan saja.  

- Bahwa pada saat pemogokan Terlapor tidak tahu ada 

pemogokan, karena pada saat itu terlapor masih 

berjualan dan masih ada yang membeli  ----------------    

- Bahwa tahun 2014-2015 market share turun karena 

sedang ada penanganan masalah manajemen di 

intern perusahaan sehingga terlapor hanya bisa jual 

semampunya karena sedang fokus dalam 

pembenahan di dalam terlapor.  --------------------------  

- Bahwa pada Bulan Juli 2015 penjualan sapi 

sebanyak 2.786 ekor, dan pada Bulan Agustus 2015 

penjualan sebanyak 1.184 ekor, penjualan pada 

Bulan September 2015 sebanyak 1.007 ekor dan 

Oktober sebanyak 474 ekor.  ------------------------------  

- Bahwa ketika diberikan Q3 hanya mendapatkan jatah 

914 ekor, mengganggu penjualan karena Bulan April 

di Jualnya Bulan Juli, Mei di jual Bulan Agustus. -----  

- Bahwa harga jual pada Bulan Juli dan Awal Agustus 

sebesar Rp. 41.000/kg dan akhir Agustus Rp. 

38.000/kg.  ---------------------------------------------------  

 

27. TERLAPOR IX (PT. ELDERS INDONESIA)  --------------------         

HENDRO  -----------------------------------------------------------  

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kesepakatan 

dengan feetlotter lain mengenai harga, wilayah 

pemasaran, dan pembatasan produksi ------------------  

- Bahwa saksi menghadiri rapat apindo pada tanggal 

11 Agustus 2015, namun tidak harga yang dibahas, 

melainkan mengenai munas, dugaan penimbunan, 

dan program indukan dari Pemerintah ------------------  

- Bahwa saksi sebagai kordinator dewan di apindo 

tidak mengenal Komar Hari Budiono dan Bambang 

Hartoyo sebagai anggota asosiasi sehingga saksi 
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menolak BAP dari Komar Hari Budiono dan Bambang 

Hartoyo yang intinya menyatakan  Para Pelaku Usaha 

pada asosiasi apindo membicarakan tentang harga. ---  

 

28. Saksi Ahli Terlapor  ---------------------------------------------------------  

KURNIA TOHA  ----------------------------------------------------  

Dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai 

berikut ;  ------------------------------------------------------------  

- Bahwa pasal 11 Undang-Undang No. 5 tahun 1995 

yang dimaksud dengan kartel adalah kolaburasi 

antara pesaing usaha atau kerjasama mengatur 

produksi yang tujuannya untuk mencarai 

keuntungan.  -------------------------------------------------  

- Bahwa unsur-unsur kartel yaitu --------------------------  

 Adanya perjanjian  ---------------------------------------  

 Mengatur produksi  --------------------------------------  

 Adanya pasar tertentu  ----------------------------------  

 Praktek monopoli  ----------------------------------------  

- Bahwa faktor-faktor kartel yaitu  -------------------------  

 Harus ada kesepakatan pelaku usaha yang 

mayoritas  -------------------------------------------------  

 Menguasai pasar  ----------------------------------------  

 Permintaan barang tidak elastic  ----------------------  

 Adanya wadah untuk mendisiplinkan anggotanya.    

- Bahwa Pasal 19 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 

yaitu adanya pembatasan peredaran barang hanya 

untuk pelaku usaha untuk beberapa distributor 

dengan adanya perjanjian untuk distributor.  ----------  

- Bahwa adanya indairek efiden (pasal 42) adalah bukti 

tidak langsung -----------------------------------------------  

- Bahwa untuk adanya idairek efiden harus ada ---------  

 Keterangan saksi  ----------------------------------------  

 Keterangan Ahli  -----------------------------------------  

 Bukti Surat  -----------------------------------------------  

 Pengakuan  -----------------------------------------------  

- Bahwa bukti petunjuk dalam Pasal 188 KUHAP harus 

adanya persesuaian satu dengan yang lain, harus 

sesuai dengan keterangan terdakwa, surat/dokumen, 

keterangan saksi.  -------------------------------------------  

- Bahwa hakim dalam menentukan keyakinannya 

harus ada 2 alat bukti, hakim tidak bisa memberikan 

petunjuk tanpa adanya 2 alat bukti.  --------------------  

- Bahwa bukti paraligion tidak ada bukti untuk 

memutus, hakim dalam harusnya mimiliki 2 alat 

bukti.  ----------------------------------------------------------  
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- Bahwa Jangkauan atau wilayah geografis yaitu pasar 

geografis yang dapat menentukan apakah bersaing 

atau tidak maka dapat dilihat dari pasar, apabila 

pembeli dan penjual bertemu di pasar akhir makanya 

kalau dipertengahan maka pasarnya berada ditengah.  

- Bahwa dalam persaingan usaha untuk menentukan 

pasar falid harus ada survai.  -----------------------------  

- Bahwa adanya pasar produk yang sama yaitu jika 

jenisnya sama dan bentuknya sama maka bias 

disubstitusikan, dan jika jenisnya sama bentuknya 

lain maka tidak dapat disubstitusi.  ----------------------  

- Bahwa perbedaan harga adalah merupakan Patokan 

dalam persaingan usaha.  ----------------------------------  

- Bahwa tujuan kartel adalah untuk mencari 

keuntungan yang sebesar-besaranya. --------------------   

- Bahwa untuk melakukan kartel harus ada kerjasama 

dengan jangka waktu yang lama.  ------------------------  

- Bahwa pelaku usaha boleh mendapatkan 

keuntungan, yang tidak boleh adalah keuntungan 

yang tidak benar.  -------------------------------------------  

- Bahwa untuk kartel harus ada hal, yaitu ; --------------  

 Adanya kersama  -----------------------------------------  

 Motifnya mencari keuntungan yang sebesar-

besarnya  --------------------------------------------------  

- Bahwa kalau mengikuti perintah Pemerintah bukan 

mencari keutungan maka tidak bias dikatakan pelaku 

usaha melakukan kartel.  ----------------------------------  

- Bahwa kartel harus berjalan dengan jangka waktu 

yang panjang, kalau waktunya sedikit bukan masuk 

dalam kartel, dan kalau barangnya harus sama maka 

harus ada yang mengurus, dan harus untung kalau 

rugi tidak masuk kartel.  -----------------------------------  

- Bahwa bukti ekonomi di Indonesia tidak dapat 

dikatakan sebagai bukti.  ----------------------------------  

- Bahwa kalau rullerelation walaupun syaratnya 

terpenuhi tetapi tidak masuk dalam kartel karena 

adanya justifikasi. -------------------------------------------   

- Bahwa alasan-alasan rullrelation adalah adalah kalau 

keuntungannya lebih bvanyak baru dikatakan kartel.            

 

II. ANALISA FAKTA DAN ANALISA HUKUM   -------------------------------  

Bahwa kami menolak apa yang di dalilkan oleh saksi-saksi dari 

Kementrian maupun saksi ahli dari investigator dengan alasan 

berikut ini :  -------------------------------------------------------------------  
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- Bahwa terungkap dalam persidangan dengan diajukannya 

Bukti T-1 dikuatkan oleh keterangan Terlpaor XVIII bahwa 

tidak adanya Aviliasi antara PT. Sadajiwa Indonesia dengan PT. 

Septia Anugrah karena persentase saham Bapak Suwaji, Se. di 

PT. Sadajiwa Niaga Indonesia hanya 0,01%.  ----------------------  

- Bahwa terungkap dalam dalam perisidangan dengan 

diajukannya Bukti T-2 dan T3 dikuatkan oleh keterangan 

Terlapor bahwa terlapor XVIII memiliki pangsa pasar dan RPH 

untuk penjualan sapi impor hasil produksinya kepada 

pelanggan baik yang ada di Jabodetabek dan luar Jabodetabek 

antara lain;  --------------------------------------------------------------  

1).  Subang feedlote/Subang  ----------------------------------------  

2).  Bojong feedlot/Waringin Bojong  -------------------------------  

3).  Cibuang feedlote/Cipeundeuy –Subung  ----------------------  

4).  Cicurug feedlote/Sukabumi  ------------------------------------  

5).  Cijapati feedlote/Cikanjung  -------------------------------------  

6).  Cikalong feedlote/Cikalong Wetan – Bandung  ---------------  

7).  Citra Brahma Perkasa Farm/Cikalong Wetan – Bandung  -  

8).  Indo prima beef feedlote/Lampung  ----------------------------  

9).   Sumber Makanan Sehat/Cianjur Jawa Barat  ---------------  

10).  Linggasari feedlote/Purwakarta  --------------------------------  

11).  Pasir Tengah feedlote/Cianjur  ----------------------------------  

12).  Rangkas Bitung/ Lebak – Banten  ------------------------------   

13).  Ar-Rohmah Abattoir/Lembang Bandung – Jawa Barat  ----  

14). Arjawinangun Abattoir/Cirebon  --------------------------------  

15).  Battembat Abattoir/Cirebon  ------------------------------------  

16). Bisnis Lintas Indonesia/Bandung ------------------------------  

17).  Bojong kokosan abattori/Sukabumi  --------------------------  

18).  Bojong Kokosan 2 abattoir/Sukabuni  ------------------------  

19). Cemerlang Abattoir/Sukabumi  ---------------------------------  

20). Cijapati Abattoir/Bandung  --------------------------------------  

21). Cikampek Abattoir/Cikampek Karawang ---------------------    

22).  Cisaat Abattoir/ Sukabumi --------------------------------------  

23). H. Adang Cikampek Abattoir/Cikampek  ----------------------  

24).  H. Ade Abattoir /Cikampek tua ---------------------------------   

25). Kebon pring Abattoir/Cirebon  ----------------------------------  
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26).  Kibif Abattoir/Subang  -------------------------------------------  

27).  KPSBU Abattoir/Lembang Jawa Barat  ------------------------  

28).  Regol Abattoir/Buah Batu Bandung – Jawa Barat ----------  

29).  Sumber Makanan Sehat Abattoir/Cianjur --------------------  

sehingga tidak adanya pembatasan wilayah dan pengaturan 

produksi untuk penjualan, Terlapor XVIII mengeluarkan sapi 

sesuai dengan izin realisasi impor yang diterima.  ----------------  

- Bahwa terungkap dalam persidangan dengan diajukannya 

bukti T-5 dan dikuatkan oleh keterangan terlapor XVIII bahwa  

ketika terjadi Pemogokan tanggal 09 – 14 Agustus 2015 yang 

dilakukan oleh Jagal/RPH,Terlapor XVIII masih 

mengeluarkan/ memasok sapi kepada pelanggan/pembeli di 

wilayah Jabodetabek ke  H. Alex Cakung sebanyak 07 ekor 

tanggal 11 Agustus 2015 , dan luar Jabodetabek ke H. Kosasih 

Cikampek sebanyak 7 ekor  tanggal 09 Agustus 2015, H. Basor 

Cianjur sebanyak 2 tanggal 10 Agustus 2015, Cam Cianjur 

sebanyak 24 ekor tanggal 09 Agustus 2015. dengan harga yang 

telah disepakati oleh Terlpaor XVIII dengan pembeli/jagal, 

tanpa ada komplen harga dari pihak pembeli, sehingga yang 

didugakan kepada  Terlapor XVIII melakukan perjajian dalam 

hal untuk mengatur Penjualan/membatasi peredaran tidak 

terpenuhi, dan harga selalu disepakti oleh Terlapor dengan 

Pembeli bukan dengan Terlapor lain, maka pasal 19 huruf c 

Undang – Undang No. 5 tahun 1999 yang dituduhkan tidak 

terpenuhi. ----------------------------------------------------------------  

- Bahwa terungkap dalam persidangan dengan diajukannya 

bukti T-5 yang dikuatkan oleh keteranngan Teralpor XVIII 

bahwa dalam menentukan harga penjualan Terlapor XVIII 

kepada Pembeli dilakukan oleh Terlapor XVIII secara 

independen dengan cara menghitung harga pembelian dari 

Australi dengan menggunakan dollar pada saat sapi dibeli, 

kurs dollar, biaya produksi, biaya penyusutan, Kualitas sapi, 

biaya karan tina, margin, PPN, PPH, sehingga tidak mungkin 

Terlapor XVIII dalam menentukan harga melihat harga Pesaing 

lainnya/Terlapor lainnya.----------------------------------------------  
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- Bahwa terungkap dengan diajukannya Bukti T-5 dikuatkan 

oleh keterangan terlpaor XVIII bahwa sistem penjualannya 

dengan pelanggan/pembeli yaitu harga ditawarkan kepada 

pembeli/pelanggan, dan sapi dilihat oleh pelanggan maka 

terjadi tawar menawar/negoisasi, kemudian disepakati oleh 

kedua belah pihak pembeli/jagal dan penjual sehingga harga 

terbentuk berdasarkan kesepakatan antara Terlapor XVIII 

dengan Pembeli/jagal/RPH, sehingga tidak mungkin dan tidak 

pernah ada ada kesepakatan/perjanjian antara terlapor XVIII 

dengan pelaku usaha lainnya yang bermaksud untuk 

mempengaruhi harga  dengan mengatur produksi dalam 

Assosiasi, sehingga pasal 11 Undang-undang No.5  tahun 1999 

yang dituduhkan tidak terbukti. -------------------------------------  

- Bahwa terungkap dalam persidangan dengan diajukan Bukti 

T- 6 dikuatkan oleh keterangan Terlapor XVIII bahwa adanya 

stok sapi yang masih ada di kandang yang harus 

digemukan/sapi blm siap panen, dan adanya sisa stok yang 

belum terjual karena Terlapor sedang dalam pembenahan 

manajement, sehingga tidak bermaksud untuk melakukan 

penahanan stok, karena Terlapor XVIII sedang mengalami 

krisis ekonomi perusahaan, tetapi terlapor XVIII masih 

melakukan penjualan kepada pelanggan/jagal/RPH walupaun 

pembelinya berkurang disebabkan harga naik. --------------------  

- Bahwa semua Terlapor baik Terlapor I sampai dengan Terlapor 

XXXII pada intinya menolak semua tuduhan cartel 

sebagaimana yang dituduhkan dalam Pasal 11 dan Pasal 19 

huruf (c) Undang – Undang No. 5 Tahun 1999, sebab mengenai 

harga tergantung biaya produksi dan kebijakan internal dari 

masing – masing pelaku usaha, sehingga tidak mungkin ada 

kesepakatan/ perjanjian tentang harga, dan tidak pernah ada 

pembatasan produksi maupun pembatasan distribusi wilayah 

pemasaran, setiap konsumen yang hendak membeli sapi 

diberikan hak sebebas – bebasnya untuk membeli tanpa ada 

larangan / hambatan dari feetlotter yang menjual, bahkan 

seluruh sapi bakalan yang telah digemukan selama rentang 

waktu 90 – 120 hari siap untuk didistribusikan oleh Para 
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Terlapor jika ada pembelinya artinya tidak ada penahanan 

stok. -----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa terungkap dalam persidangan dari keterangan Terlpoar 

XVIII yang menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan 

di KPPU terhadap PT. Sadajiwa Inodenesia tanggal 19 Maret 

2014 oleh Komar Hari Budiono dan Bambang Hartoyo 

berdasarkan Surat Kuasa dari Terlapor,  merupakan 

keterangan yang berdiri sendiri dan bukan keterangan Terlpor, 

karena Komar Hari Budiono tidak pernah mengikut rapat 

Appindo, dan Komar Hari Budiono dan Bambang Hartoyo 

hanya sebagai staff akunting yang tidak memiliki kewenangan 

untuk menentukan harga, karena harga yang dibentuk di 

pasar kepada pembeli adalah harga yang dibuat independent 

oleh terlapor dengan adanya kesepakatan dengan 

Pembeli/jagal, tanpa melihat harga pesaing lain, dan tidak 

pernah perjanjian Terlapor XVIII dengan Terlapor lain dalam 

kesepakat harga di assosiasi, bahwa kafasitas komar hanya 

sebagai saksi dalam memberikan keterangan sehingga hanya 

berdiri sendiri bukan untuk mewakili terlapor, dan 

berdasarkan keterangan saksi Ahli Kurnia Toha keterangan 

Komar Hari Budiono dan Bambang Hartoyo berdiri sendri tidak 

didukung oleh bukti lainnya sehingga tidak dapat di jadikan 

petunjuk, sehingga keterangannya haruslah dikesampingkan. 

- Bantahan Sapi Impor tidak ada substitusinya :   ---------------  

Bahwa  sesuai dengan bunyi Pasal 17 ayat (2) UU No.5 Tahun 

1999 yang berbunyi :  --------------------------------------------------  

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan 

penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang 

dan atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila : ---  

a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada 

substitusinya.  ----------------------------------------------  

Bahwa berdasarkan Teori ekonomi pengertian barang 

substitusi sempurna yaitu :  -----------------------------------  

jika suatu barang dapat menggantikan posisi barang yang 

lain sehingga nilai gunanya masih sama dengan yang 

digantikan, dan bagi konsumennya tidak ada perbedaan 
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kepuasan pada saat dikonsumsi/digunakan. Contoh 

cangkir dan gelas, sabun cair dan sabun batangan.  ------  

 

Dari penjelasan diatas maka analogi teori substitusi sempurna 

diatas dapat diimplementasikan pada sapi lokal dan sapi impor 

sebab kedua sapi tersebut ujung-ujungnya menghasilkan 

daging, kemudian pada saat sudah menjadi daging, konsumen 

yang mengkonsumsinya pasti tidak dapat membedakan mana 

daging yang berasal dari sapi lokal dan mana daging yang 

berasal dari sapi impor, keduanya memiliki cita rasa yang 

sama, dan memiliki fungsi yang sama, maka sapi impor tidak 

bisa menjadi obyek perkara dalam persidangan ini sebab 

masih ada sapi lokal sebagai substitusinya, hal ini diperkuat 

oleh Saksi Ahli yang bernama Kurnia Toha yang menyatakan 

“meskipun sapi lokal susah ditemukan namun keberadaannya 

tetap ada, dan dari segi fungsi dan kegunaannya sapi lokal 

sama dengan sapi impor”. Artinya sapi impor sebagai obyek 

perkara a quo telah terbantahkan dengan sempurna.  -----------  

 

- Bantahan Terlapor XIX melanggar Pasal 11 dan Pasal 19 huruf  

c UU No. 5 tahun 1999 :  ------------------------------------  

Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c  UU 

No. 5 tahun 1999 yang dikenakan pada Terlapor XVIII harus 

ditolak dan dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut : --  

KPPU telah salah dalam menerapkan pasal yang dituduhkan 

kepada para terlapor, seharusnya dugaan pelanggaran yang 

dituduhkan adalah Pasal 5 (1) UU NO. 5 Tahun 1999, dengan 

penjelasan sebagai berikut :  ------------------------------------------  

Bunyi Pasal 5 ayat (1) UU. No. 5 Tahun 1999 :  -------------------  

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.  -----------------  

 

Unsur yang harus dibuktikan adanya perjanjian harga:  --------  

Bahwa dari fakta persidangan yang terungkap, sebagaimana 

bukti investigator sendiri, yaitu daftar absen assosiasi appindo 
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tertanggal 14 Agustus 2015 ada note yang intinya berbunyi : 

“Anggota Apindo yang bersedia memenuhi himbauan dari 

Menteri Pertanian untuk menurunkan harga jual sapi”diperkuat 

lagi dengan adanya berita acara Komar Hari Budiono dan 

Bambang Hartoyo (Penerima Kuasa dari PT. SNI) tertanggal 19 

Maret 2014, seandainya hal tersebut benar (quod non) 

keterangan dari Komar dan Bambang yang pada intinya 

menyatakan “di assosiasi Appindo membicarakan tentang 

harga”, hal ini hanya membuktikan adanya perjanjian / 

kesepakatan tentang harga. oleh sebab itu seharusnya pasal 

yang dituduhkan adalah pasal 5  ayat (1)  hal ini sejalan 

dengan kesaksian ahli Kurnia Toha yang intinya menyatakan 

“jika yang terbukti hanya ada kesepakatan / perjanjian 

tentang harga maka Pasal 5 ayat (1) yang menjadi acuannya, 

bukan pasal 11 dan pasal 19 (c), sebab kalau KPPU mengacu 

pada Pasal 11 dan Pasal 19 huruf ( c) karena ;  -------------------  

ada 3 hal yang mutlak harus dibuktikan  oleh KPPU yaitu : 

kesepakatan mengenai harga, kesepakatan mengenai 

pengaturan produksi dan kesepakatan mengenai wilayah 

pemasaran.  --------------------------------------------------------------  

 

Bunyi Pasal 11 UU. No. 5 Tahun 1999 : ----------------------------  

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.  -----  

 

Bunyi Pasal 19 huruf ( c)  UU. No. 5 Tahun 1999 :  ----------------  

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan 

baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat berupa :  -----------------------------  

c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau 

jasa pada pasar bersangkutan  -----------------------------------  
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Ada 3  unsur  yang harus dibuktikan dalam pasal 11 dan 19 

huruf (c) yaitu unsur perjanjian pengaturan harga, perjanjian 

pengaturan produksi, dan perjanjian wilayah pemasaran :  -----  

a. Unsur perjanjian pengaturan harga, perjanjian pengaturan 

produksi dan perjanjian wilayah pemasaran :  -----------------  

 Bahwa Terlapor XVIII tidak pernah melakukan perjanjian 

/ kesepakatan dengan pelaku usaha lainnya untuk 

mempengaruhi harga, sebab harga jual sapi yang 

terbentuk pada Terlapor XVIII dipengaruhi oleh faktor – 

faktor sebagai berikut  :  ----------------------------------------  

- Kurs dollar USD  ---------------------------------------------  

- Harga beli  ----------------------------------------------------  

- Biaya transportasi -------------------------------------------  

- Penyusutan ---------------------------------------------------  

- Biaya produksi -----------------------------------------------  

- Hpp -------------------------------------------------------------  

- Margin ---------------------------------------------------------  

- PPN -------------------------------------------------------------  

- PPH -------------------------------------------------------------  

Harga jual pada Terlapor XVIII tidak dipengaruhi oleh 

harga dari competitor lain, atau trend harga dipasaran. -  

 Bahwa keterangan Berita Acara Pemeriksaan dari Komar 

Hari Budiono dan Bambang Hartoyo (Penerima Kuasa 

dari PT. SNI) tertanggal 19 Maret 2014, yang intinya 

menyatakan Para Pelaku Usaha pada aSsosiasi appindo 

membicarakan tentang harga,   ----------------------------------------  

Bahwa keterangan BAP ini harus ditolak dan 

dikesampingkan untuk seluruhnya dengan alasan 

sebagai berikut : --------------------------------------------------------------  

- Bahwa saksi fakta Komar Hari Budiono dan 

Bambang Hartoyo, bukan merupakan anggota 

assosiasi appindo, mereka hanya staf accounting 

biasa di PT. SNI.  -------------------------------------------------------  

- Bahwa Direktur Terlapor XVIII (PT.SNI) ibu Nur  Safina 

Ayu Aszahra dipersidangan KPPU membantah 

pernyataan Komar Hari Budiono dan Bambang 
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Hartoyo, terkait pernyataan Para Pelaku Usaha pada 

assosiasi appindo membicarakan tentang harga, 

sebab hal tersebut bukan job description dari saksi di 

Perusahaan, ditambah lagi kedua saksi tersebut telah 

berhenti bekerja. --------------------------------------------------------  

- Bahwa saksi fakta Komar Hari Budiono dan 

Bambang Hartoyo, tidak dihadirkan dalam 

persidangan KPPU dan juga tidak disumpah, hal ini 

bertentangan dengan isi Pasal 185 KUHAP : 

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang 

saksi nyatakan di depan sidang pengadilan”, maka 

dengan demikian seluruh keterangan dalam BAP  

Komar Hari Budiono dan Bambang Hartoyo harus 

ditolak dan dikesampingkan sebab TIDAK MEMILIKI 

NILAI PEMBUKTIAN. --------------------------------------------------  

maka dengan demikian unsur perjanjian pengaturan 

harga dengan pelaku usaha lain telah terbantahkan 

secara sempurna.  -----------------------------------------------  

 Bahwa fakta yang terungkap dalam pesidangan,  sapi 

bakalan pada Terlapor XVIII bahkan yang belum berusia 

120 hari pun sudah Terlapor XVIII  jual jika ada pihak 

yang membeli, artinya Terlapor XVIII tidak pernah 

Manahan stok sapinya, maka dengan demikian perjanjian 

pengaturan produksi tidak terbukti dengan sempurna. -----  

 Bahwa fakta yang terungkap dalam pesidangan Terlapor 

XVIII juga tidak pernah menghambat atau menghalangi 

konsumennya untuk membeli sapi, siapa saja 

konsumennya diberi hak sebebas – bebasnya untuk 

menentukan jenis dan jumlah sapi yang dibeli dari 

Terlapor XVIII, sepanjang stok sapi layak panen masih 

ada di feedlote Terlapor XVIII, artinya perjanjian wilayah 

pemasaran tidak terbukti. ------------------------------------------------  

Bahwa faktanya Terlapor XVIII memang tergabung dalam 

aSsosiasi appindo, namun Terlapor XVIII tidak  pernah 

membuat perjanjian baik secara lisan atapun tertulis 
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melalui assosiasi appindo, karena untuk sapi yang sejenis 

pun dapat berbeda harga, antara harga di Terlapor XVIII 

dan harga diterlapor lain, tergantung kualitas sapinya.  -----  

Berdasarkan uraian tersebut tidak mungkin assosiasi 

appindo memprakarsai agar para terlapor menetapkan 

harga jual sapi, karena masalah harga adalah kebijakan 

internal masing masing pelaku usaha yang pasti berbeda 

beda, maka dengan demikian unsur perjanjian pengaturan 

harga, unsur perjanjian pengaturan produksi, dan unusur 

perjanjian wilayah pemasaran telah terbantahkan dengan 

sempurna. ------------------------------------------------------------  

- Bantahan terhadap pasar bersangkutan  ---------------------------   

Bahwa pasar bersangkutan khusus di wilayah jabodetabek 

sebagaimana LDP halaman 3, harus ditolak dan 

dikesampingkan karena fakta yang terungkap dalam 

persidangan, sapi impor yang dipotong oleh RPH – RPH diluar 

jabodetabek seperti RPH Tasikmalaya, RPH Bali. RPH Cianjur, 

dan RPH Nusa Tengara Timur, RPH Subang, RPH Bandung 

dapat masuk  dengan leluasa ke wilayah Jabodetabek  ----------  

 

Bahwa sesuai dengan pendapat saksi ahli Kurnia Toha kriteria 

untuk menentukan  pasar bersangkutan adalah sebagai 

berikut :  ------------------------------------------------------------------  

- Pasar bersangkutan tidak boleh hanya berdasarkan sudut 

permintaan saja,  ---------------------------------------------------  

- harus mengetahui dimana posisi pasar akhir, karena disitu 

baru ada diketahui pertemuan antara penjual dan pembeli. 

- Harus dilakukan survey terlebih dahulu -----------------------  

- Harus melakukan riset terlebih dahulu ------------------------  

 

Bahwa berdasarkan hal – hal yang terurai diatas pasar 

bersangkutan yang ditetapkan dalam LDP di wilayah 

Jabodetabek harus ditolak dan dikesampingkan sebab tidak 

ada riset dan tidak ada survey, dan bukan merupakan pasar 

akhir, serta banyak dari RPH – RPH diluar Jabodetabek masuk 

ke wilayah Jabodetabek.  ----------------------------------------------  
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Bahwa harga sapi naik pada triwulan ketiga Bulan Agustus 

pada tahun 2015, bukan disebabkan oleh Para Terlapor, 

melainkan karena kesalahan kebijakan Pemerintah yang 

menurunkan quota dari 200.000 ke 50.000 ekor untuk 

seluruh feetlotter, sedangkan populasi sapi lokal tidak 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan daging skala 

nasional, hal ini diperkuat dengan pendapat saksi ahli Rohadi 

Tawaf. ---------------------------------------------------------------------  

 

36. Menimbang bahwa Terlapor XX (PT Tanjung Unggul Mandiri) dan  

Terlapor XXVII (PT Brahman Perkasa Sentosa) menyerahkan 

Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal 

sebagai berikut (vide bukti T20.12 dan T27.13):  -----------------------------  

Terlapor XX/TUM dan TERLAPOR XXVII/BPS secara tegas menyatakan 
bahwa dalil dan tuduhan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang 
dikeluarkan oleh Tim Investigator pada tanggal 15 September 2015 

(“LDP”) yang menyatakan Terlapor XX/TUM dan TERLAPOR XXVII/BPS 
telah melakukan kartel dan membatasi penjualan baik sendiri-sendiri 
atau bersama-sama dengan Terlapor lainnya adalah SALAH, karena 

Terlapor XX/TUM dan TERLAPOR XXVII/BPS tidak pernah melakukan 
kartel dan/atau membatasi penjualan dengan cara apapun, sehingga 

Terlapor XX/TUM dan TERLAPOR XXVII/BPS tidak melanggar Pasal 11 
dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU 

No.5/1999”), berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: -----------------  
 

PASAR BERSANGKUTAN YANG BENAR DALAM PERKARA INI ADALAH PRODUK SAPI 

LOKAL DAN SAPI IMPOR, DALAM GEOGRAFIS DI SELURUH WILAYAH INDONESIA 
 

1. LDP pada halaman 26 sampai dengan 27 pada intinya menyatakan 
bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah produk sapi 
impor dengan pemasaran ke RPH di wilayah Bekasi, Cikampek, 

Karawang, Tangerang, Bogor, Bandung, Jakarta dan Subang untuk 
memasok daging di JABODETABEK.  ------------------------------------  

 

2. Ketentuan mengenai Pasar Bersangkutan diatur dalam Pasal 1 

angka 10 UU No. 5/1999 sebagai berikut:  ------------------------------  
 

“Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan 
atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan 
atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau 
jasa tersebut.”  --------------------------------------------------------------------  

   

3. Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat dua kategori dalam 
menentukan pasar bersangkutan, yaitu: (i) pasar produk, dan (ii) 
pasar geografis.  --------------------------------------------------------------  
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4. Pasar produk adalah pasar yang berkaitan dengan barang atau 

jasa yang sama, sejenis atau substitusi dari barang atau jasa 
tersebut. Sedangkan, pasar geografis adalah pasar yang berkaitan 

dengan wilayah pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atas 
barang/jasa tersebut. -------------------------------------------------------  

 

PASAR PRODUK DALAM PERKARA INI ADALAH SAPI LOKAL DAN SAPI IMPOR  -------  
 

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999 
diatas, dapat diketahui bahwa ukuran untuk menentukan pasar 
produk adalah terdapatnya kesamaan, kesamaan jenis atau 

substitusi antara barang yang dijual oleh para pelaku usaha. 
Apabila barang atau produk tersebut sama, sejenis atau saling 

mensubstitusi maka secara hukum barang atau produk tersebut 
berada dalam pasar bersangkutan yang sama.  ------------------------  
 

6. Lebih lanjut, Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan (“Pedoman 

Pasar Bersangkutan”) telah menyebutkan bahwa produk yang ada 
dalam pasar bersangkutan yang sama tidak harus merupakan 
produk substitusi sempurna (perfect substitutes), melainkan cukup 

didasarkan pada substitusi terdekat (close substitutes).  --------------  
 

Pedoman Pasar Bersangkutan halaman 25-26:  ------------------------  
 

“Produk dalam suatu pasar tidak harus perfect substitutes. Dalam 
beberapa kondisi tertentu relatif sulit untuk menemukan produk yang 
bersifat substitusi sempurna. Dengan demikian pendefinisian produk 
cukup didasarkan pada konsep close substitutes”.  ------------------------  

 

7. Berdasarkan definisi Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999 dan 

Pedoman Pasar Bersangkutan diatas, maka harus 
dipertimbangkan produk yang sama, sejenis atau substitusi dari 
sapi impor. --------------------------------------------------------------------  

 

8. Tim Investigator dalam LDP halaman 6 telah secara salah 
menyimpulkan bahwa sapi lokal dan kerbau, sebagai produk 
sejenis dari sapi impor, tidak memiliki tingkat substitusi dekat 

dengan sapi impor sehingga tidak berada dalam pasar produk yang 
sama. Pernyataan tersebut hanya berdasarkan asumsi yang 

dibuatnya sendiri tanpa didukung suatu analisa yang 
komprehensif.  ----------------------------------------------------------------  

 

Halaman 26 LDP:  ------------------------------------------------------------  
 
“6. Bahwa produk yang sejenis dengan sapi impor adalah sapi 

lokal dan kerbau. Namun demikian, konsumen sapi impor 
tidak memilih untuk mengganti produk lain seperti kerbau dan 
sapi lokal pada saat harga produk sapi impor meningkat. 
Reaksi konsumen atas peningkatan harga sapi impor adalah 
dengan berhenti berdagang sebagaimana terjadi pada awal 
tahun 2013 dan awal Agustus 2015. ---------------------------------------  

7. Bahwa dengan demikian, produk sapi impor yang menjadi 
obyek penyelidikan tidak memiliki tingkat substitusi yang 
dekat dengan produk sapi lokal dan kerbau.”  -------------------------  
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9. Tim Investigator dalam halaman 26 LDP sebagaimana dikutip 

diatas, telah mengatasnamakan persepsi konsumen dalam 
mengambil kesimpulan mengenai tingkat substitusi antara sapi 
lokal, kerbau dan sapi impor, namun faktanya analisa Tim 

Investigator dalam perkara ini hanya berdasarkan asumsi dan 
pendapatnya sendiri tanpa didukung oleh suatu survey konsumen 

dan/atau didukung oleh suatu analisa yang memadai seperti 
analisa elastisitas supply and demand atau SSNIP test (Small but 
Significant and Non-Transitory Increase in Price). -----------------------  

 

10. Kewajiban Tim Investigator untuk menentukan Pasar 
Bersangkutan berdasarkan riset dan/atau survey dan/atau 
analisa yang memadai, dibenarkan dan diperkuat oleh Ahli Kurnia 

Toha, S.H., LL.M., Ph.D. dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi 
Pemeriksaan Ahli Kurnia Toha Pada Pemeriksaan Lanjutan tanggal 

2 Maret 2016, yang menyatakan sebagai berikut:  ---------------------  
 

21. Pertanyaan Majelis 
Komisi 

Jadi apakah untuk menentukan itu (pasar 
bersangkutan) harus survey? 

Jawaban Iya. 

22. Pertanyaan 
Terlapor VI dan 
Terlapor XVII 

Jika tidak didukung survey, valid tidak, atau 
apakah masih bisa diterjemahkan tidak? 

Jawaban Tidak bisa hanya tebak saja. Kita tidak bisa 
menyatakan aqua dan merk lain bersaing 
meskipun sama-sama air. Yang sama saja belum 
tentu bersaing apalagi yang beda jadi pasti butuh 
survey. 

49. Pertanyaan 

Terlapor 

Dalam menentukan pasar bersangkutan, lembaga 

otoritas persaingan biasanya membuat SSNIP test 
atau market concept, parameternya harus 
signifikan dan jelas berdampak pada konsumen. 
Ahli sebelumnya katakan harus ada survey. 
Bagaimana dampaknya apabila lembaga otoritas 
persaingan tidak menentukan competitive price 
atau harga yang belum tercemar dan tidak ada 
survey, apa dampaknya bagi penentuan pasar 
bersangkutan? 

Jawaban Konsekuensinya pasar bersangkutan jadi tidak 
jelas. 

     (Bukti TXX – 1 / B59 dan Bukti TXXVII – 1 / B59) 
 

11. Lebih lanjut, Tim Investigator juga tidak melakukan analisa terkait 
(i) fungsi/kegunaan; (ii) karakteristik; dan (iii) perbandingan 
tingkat harga antara sapi impor dengan harga sapi lokal, 

sebagaimana dijelaskan dalam halaman 11 Pedoman Pasar 
Bersangkutan sebagai berikut:  -------------------------------------------  

 

“Mengacu pada pengertian Pasar Bersangkutan berdasarkan produk. 
Produk akan dikategorikan dalam Pasar Bersangkutan atau dapat 
digantikan satu sama lain apabila menurut konsumen terdapat 
kesamaan dalam hal fungsi/peruntukan/penggunaan, karakter 
spesifik, serta perbandingan tingkat harga produk tersebut dengan 
harga barang lainnya.”  -----------------------------------------------------------------------  
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12. Pada faktanya, sapi impor dan sapi lokal adalah bersubstitusi satu 

sama lain berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan sebagaimana 
dijelaskan dibawah ini:  -----------------------------------------------------  

 

Sapi Lokal dan Sapi Impor Memiliki Kesamaan Dalam Karakteristik 
Produk dan Fungsi/Kegunaan --------------------------------------------------  

 

13. Sapi impor maupun sapi lokal merupakan substitusi karena 
keduanya memiliki kesamaan karateristik produk dan 
fungsi/kegunaan, yaitu merupakan produk asal untuk produk 

daging. -------------------------------------------------------------------------  
 

14. Berdasarkan proses pemeriksaan yang dilakukan terbukti bahwa 
sapi impor dan sapi lokal merupakan produk yang saling 
bersubtitusi karena keduanya dibutuhkan Rumah Potong Hewan 

(“RPH”) untuk memenuhi pasokan dagingnya. RPH maupun 
konsumen dari RPH terbukti menerima sapi lokal dan atau hasil 
daging dari sapi lokal, sebagai berikut: ----------------------------------  

 

a. Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Kepala 
RPH Petir pada Pemeriksaan Lanjutan tanggal 25 November 
2015 ----------------------------------------------------------------------  

 
74. Pertanyaan 

Investigator 
Apakah konsumen komplain diberi daging lokal? 

Jawaban Tidak. 

197. Pertanyaan 

Investigator 

Apakah bisa dibedakan mana daging lokal dan 

daging impor setelah dipotong oleh konsumen 
Saksi? 

Jawaban Tidak bisa dibedakan. 

   (Bukti TXX – 2 / B8 dan Bukti TXXVII – 2 / B8) 
 

b. Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. 
Adi Warsito (RPH Pulogadung) pada Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 24 November 2015 -------------------------------------------  
 

63. Pertanyaan 
Terlapor XX 
dan Terlapor 
XXVII 

Apa Saudara atau para konsumen tahu terkait 
sapi yang sudah dipotong bisa bedakan mana 
daging antara dari sapi lokal dan sapi impor? 

Jawaban Tidak, konsumen juga tidak bisa bedakan. 

    (Bukti TXX – 3 / B7 dan Bukti TXXVII – 3 / B7) 
 

c. Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi RPH 
Terpadu Bubulak tanggal 12 November 2015 ---------------------  

 

139. Pertanyaan 
Terlapor XX 

Daging sapi impor dan sapi lokal apakah 
dibedakan ketika pemotongan? 

Jawaban Tidak. 

141. Pertanyaan 
Terlapor XX 

Konsumen akhir apakah tahu bedanya daging 
sapi impor dan daging sapi lokal? 

Jawaban Sulit membedakan. 

(Bukti TXX - 4 / B4 dan Bukti TXXVII - 4 / B4) 
 

d. Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli Rochadi 

Tawaf pada Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Januari 2016 ---  
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21. Pertanyaan 
Terlapor XXII 

...menurut pandangan Saudara Ahli, apakah sapi 
lokal ini termasuk substitusi sapi impor? 

Jawaban Sapi lokal ini jelas merupakan substitusinya, yang 
sebenarnya menurut saya bukan sapi lokal 
substitusinya, tapi sapi impor substitusinya. 
Karena dulu kita tidak pernah melakukan impor 
dan kebijakan itu ditetapkan oleh Pemerintah. 
Pada tahun9 1990-an Dirjen Peternakan 
menyebutkan bahwa substitusi importasi dan 
daging itu di dalam programnya. Yang kedua 
secara teoritis disebutkan bahwa barang 
substitusi itu apabila harga naik untuk barang A, 
menyebabkan barang B juga naik permintaannya. 
Jadi kalau ada dua barang yang memiliki fungsi 
yang sama, barang A ini naik harganya, maka 
barang B akan naik permintaannya. Dan ini 

terjadi pada kondisi kita hari ini. 

     (Bukti TXX – 5 / B21 dan Bukti TXXVII – 5 / B21) 
 

15. Berdasarkan seluruh penjelasan diatas terlihat bahwa sapi lokal 
dan sapi impor adalah bersubstitusi. -------------------------------------  

 

Sapi Lokal dan Sapi Impor Memiliki Kesamaan Berdasarkan Analisa 

Harga  -------------------------------------------------------------------------------  
 

16. Berdasarkan halaman 17 Pedoman Pasar Bersangkutan dikatakan 
bahwa dalam melakukan analisa harga, produk-produk yang 
dianalisis tidak harus memiliki kesamaan harga namun analisa 

harus dilakukan pada reaksi konsumen terhadap perubahan harga 
yang terjadi pada produk yang dimaksud. -------------------------------  

 

Halaman 17 Pedoman Pasar Bersangkutan:  ----------------------------  
 

“Produk-produk yang dianalisis tidak harus memiliki kesamaan harga, 
karena variasi harga dari produk yang dianalisis sangat mungkin 
terjadi. Inti analisis terhadap parameter harga bukan pada besaran 
nominal, tapi pada reaksi konsumen terhadap perubahan harga yang 
terjadi pada produk dimaksud.”  -----------------------------------------------  

 

Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Bapak Kurnia Toha, 
S.H., LL.M., Ph.D sebagai berikut:  ---------------------------------------  
 

“Perbedaan harga tidak bisa menentukan bahwa mereka bukan berada 
dalam satu pasar. “  --------------------------------------------------------------  

 

(Bukti T XX – 6) 
 

17. Berdasarkan proses pemeriksaan yang dilakukan, terbukti bahwa 
sapi impor dan sapi lokal saling bersubtitusi, dimana RPH juga 

akan membeli sapi lokal untuk memenuhi kebutuhan pasokan 
dagingnya walau terdapat perbedaan harga antara sapi lokal dan 
sapi impor, sebagaimana terbukti sebagai berikut: --------------------  

 

a. Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Kepala 
RPH Petir Pada Pemeriksaan Lanjutan tanggal 25 November 
2015  

 

69. Pertanyaan Kenapa bisa ada sapi lokal dari feedloter? 
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Investigator 

Jawaban Katanya saat itu di kuota sehingga feedloter 
siapkan sapi lokal. Dari Australia pasokan 
berkurang sehingga untuk serap permintaan 
pelanggan maka kami ambil sapi lokal. 

70. Pertanyaan 
Investigator 

Berarti Saksi tetap minta 20 ekor tapi ada varian 
sapi lokal didalamnya? 

Jawaban Ya. 

71. Pertanyaan 
Investigator 

Tidakkah Saksi komplain saat itu karena harga 
sapi lokal lebih mahal? 

Jawaban Tidak, saya dapat harga sama saat itu di harga 
Rp.35.000 hidup, sampai akhir tahun. 

207. Pertanyaan 
Majelis Komisi 

Berapa selisih harga antara sapi lokal dan sapi 
impor? 

Jawaban Harganya lebih tinggi 5% sapi lokal dari sapi 
impor. 

(Bukti TXX – 2 / B8 dan Bukti TXXVII – 2 / B8) 
 

b. Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. 

Adi Warsito (RPH Pulogadung) Pada Pemeriksaan Lanjutan 
tanggal 24 November 2015  

 

30. Pertanyaan 
Terlapor VII 

Apakah sapi impor dapat diganti dengan sapi 
lokal? 

Jawaban Bisa, tetapi harga menjadi tinggi. Karena 
genetik sapi impor beda sehingga EGP juga 
beda dari sapi lokal. Jika tidak terpaksa, setahu 
saya feedloter tidak mungkin ambil sapi lokal 
sehingga mungkin karena kuota dikurangi 
daripada tidak jual maka kemudian feedloter itu 
baru ambil sapi lokal. 

(Bukti TXX – 3 / B7 dan Bukti TXXVII – 3 / B7) 
 

c. Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi RPH 

Terpadu Bubulak tanggal 12 November 2015  
 

137. Pertanyaan 
Terlapor XX 

Sepengetahuan Bapak, feedloter jual sapi atau 
daging? 

Jawaban Sapi. 

154. Pertanyaan 
Terlapor XX 

Pernahkah bos sapi mengalihkan pemotongan 
ke kambing, domba? 

Jawaban Ke sapi lokal pernah, selama lebih murah sapi 
lokal maka mereka pindah. 

  (Bukti TXX - 4 / B4 dan Bukti TXXVII - 4 / B4) 
 

18. Berdasarkan seluruh penjelasan diatas terlihat bahwa walaupun 
harga sapi lokal lebih tinggi dari sapi impor, namun apabila 
keberadaan sapi impor tidak ada maka walau mahal konsumen 

tidak berkeberatan untuk pindah dan menerima pasokan sapi 
lokal. ---------------------------------------------------------------------------  

 

19. Dengan demikian terbukti bahwa pasar produk yang tepat dan 

benar dalam perkara ini adalah sapi impor dan sapi lokal. -----------  
 

PASAR GEOGRAFIS DALAM PERKARA INI ADALAH SELURUH WILAYAH INDONESIA  -  
 

20. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999 dinyatakan bahwa 
Pasar Bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan 

jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas 
barang dan/atau jasa.  ------------------------------------------------------  
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21. Atas ketentuan di atas, tolak ukur dalam menentukan pasar 

geografis haruslah merupakan pasar geografis dari pelaku usaha, 
dalam hal ini adalah Terlapor XX/TUM dan TERLAPOR XXVII/BPS.   

22. Terlapor XX/TUM dan TERLAPOR XXVII/BPS memasarkan 

produknya ke seluruh wilayah di Indonesia tanpa membatasi 
daerah pemasaran. Saat ini RPH konsumen langganan tetap 

Terlapor XX/TUM dan TERLAPOR XXVII/BPS berada di wilayah DKI 
Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Dengan demikian seharusnya 
pasar geografis dalam perkara ini adalah di seluruh wilayah 

Indonesia dan bukan hanya JABODETABEK.  --------------------------  
 

23. Dalam LDP, penentuan pasar geografis hanya didasarkan pada 
kenaikan harga yang hanya terjadi di wilayah JABODETABEK dan 

pemogokan RPH, sebagaimana dapat dilihat pada halaman 26 
butir 9 sampai dengan butir 13 LDP. -------------------------------------  

 

24. Lebih lanjut, rumusan pasar geografis dalam LDP secara salah 

telah menitikberatkan pada jangkauan pemasaran dari RPH dan 
bukan jangkauan pemasaran dari feedloter selaku pelaku usaha. 
Penetapan pasar geografis dalam LDP berdasarkan jangkauan 

pemasaran RPH tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 
angka 10 UU No. 5/1999 yang menyebutkan bahwa pasar 

geografis adalah berkaitan dengan jangkauan pemasaran pelaku 
usaha.  -------------------------------------------------------------------------  

 

25. Halaman 19 Pedoman Pasar Bersangkutan telah menyatakan 

bahwa dalam menentukan pasar geografis haruslah dianalisa 
beberapa faktor-faktor sebagai berikut: (i) kebijakan perusahaan, 
(ii) biaya transportasi, (iii) lamanya perjalanan, dan (iv) tarif dan 

peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan 
antar kota/antar wilayah.  -------------------------------------------------  

 

26. Namun demikian Tim Investigator dalam LDP sama sekali tidak 

menganalisa menggunakan 1 (satu) pun indikator diatas dan 
hanya memperhatikan fakta kenaikan harga dan pemogokan RPH. 
Sehingga dapat disimpulkan Tim Investigator melakukan analisa 

yang tidak relevan, tidak benar dan tidak berdasar dalam 
menentukan pasar geografis dalam perkara ini. ------------------------  

 

27. Lebih lanjut, kuota impor sapi yang diberikan Pemerintah kepada 

para feedloter mencakup wilayah nasional tanpa adanya 
pembatasan wilayah pemasaran. Hal ini menunjukkan dalam 

melakukan pemasaran, pada dasarnya tidak ada hambatan biaya 
atau hambatan non-biaya (hambatan regulasi) untuk memasarkan 
ke seluruh Indonesia.  -------------------------------------------------------  

 

28. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
pasar geografis yang benar dalam perkara a quo adalah seluruh 

wilayah Indonesia. -----------------------------------------------------------  
 

29. Atas seluruh penjelasan diatas terbukti bahwa pasar bersangkutan 
(relevant market) dalam perkara ini adalah PRODUK SAPI LOKAL 

DAN SAPI IMPOR DI SELURUH WILAYAH INDONESIA. Pasar 
Bersangkutan yang ditentukan dalam LDP terbukti salah. -----------  
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TERLAPOR XX/TUM DAN TERLAPOR XXVII/BPS SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI 

PENGUASAAN PASAR DAN PANGSA PASAR TERLAPOR TIDAK SIGNIFIKAN DALAM 

PASAR BERSANGKUTAN 

 
PANGSA PASAR TERLAPOR XX/TUM DAN TERLAPOR XXVII/BPS TERBUKTI SAMA 

SEKALI TIDAK DOMINAN  -------------------------------------------------------------  
 

1. Pasal 1 angka 13 UU No. 5/1999 telah mendefinisikan pangsa 
pasar sebagai berikut: -------------------------------------------------------  

 

“Pangsa Pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa 
tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan 
dalam tahun kalender tertentu.”  -----------------------------------------------  

 

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UU No. 5/1999 diatas, 
terlihat bahwa pangsa pasar dalam perkara ini harus 

ditentukan/dihitung pada pasar bersangkutan yang sama. ----------   
 

3. Tim Investigator telah melakukan penghitungan pangsa pasar 
secara tidak berdasar dalam LDP, dimanadata dan pernyataan Tim 

Investigator dalam Tabel Penguasaan Pasar pada halaman 30 LDP 
adalah keliru, tidak benar dan tidak dapat 
dipertanggungjawabkan, karena mendasarkan pada jumlah kuota 

atau Surat Persetujuan Impor (“SPI”), dan bukan berdasarkan pada 
realisasi impor. ---------------------------------------------------------------  

 

4. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bagian I Kesimpulan ini, Tim 

Investigator telah keliru dalam menentukan pasar bersangkutan 
dalam perkara ini yang seharusnya adalah sapi lokal dan sapi 
impor dalam wilayah geografis seluruh Indonesia. Maka Tim 

Investigator dalam LDP juga telah salah menghitung pangsa pasar 
hanya untuk wilayah JABODETABEK saja. -----------------------------  

 

5. Tim Investigator seharusnya juga mengikutsertakan seluruh 

feedloter yang memperoleh SPI dan juga melakukan importasi               
sapi karena semuanya berada dalam pasar bersangkutan yang 

sama. ---------------------------------------------------------------------------  
 

6. Tim Investigator juga telah memaksakan perhitungan pangsa pasar 
dalam LDP dengan berlaku tidak adil. Ketidakadilan ini dapat 

dilihat dari penggabungan pangsa pasar beberapa pelaku usaha 
yang memiliki afiliasi yang secara bersama-sama, sebagai contoh 
adalah penggabungan pangsa pasar Terlapor XX/TUM dan 

Terlapor XXVII (PT Brahman Perkasa Sentosa) padahal kedua 
pelaku usaha ini merupakan badan hukum terpisah dengan SPI, 

manajemen, lokasi kandang, kapasitas produksi, laporan 
keuangan dan pelaksanaan operasional yang berbeda-beda, 
sehingga penghitungan pangsa pasar Terlapor XX/TUM dan 

Terlapor XXVII (PT Brahman Perkasa Sentosa) juga harus 
diperhitungkan secara terpisah. -------------------------------------------  

 

7. Secara khusus, pangsa pasar Terlapor XX/TUM dalam pasar 

bersangkutan adalah tidak dominan dan tidak signifikan. 
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Berdasarkan data SPI Sapi Anggota APFINDO & Non Anggota 

Tahun 2015 (Bukti TXX – 7 / C133), pangsa pasar Terlapor 
XX/TUM hanya sebesar 9,74%. Data tersebut kami kutip sebagai 

berikut: ------------------------------------------------------------------------  
 

 
 

8. Secara khusus, pangsa pasar TERLAPOR XXVII/BPS dalam pasar 
bersangkutan adalah tidak dominan dan tidak signifikan. 
Berdasarkan data SPI Sapi Anggota APFINDO & Non Anggota 

Tahun 2015 (Bukti TXXVII – 7 / C133), pangsa pasar TERLAPOR 
XXVII/BPS hanya sebesar 1,65%. Data tersebut kami kutip sebagai 
berikut: ------------------------------------------------------------------------  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

9. Lebih lanjut, Terlapor XX/TUM dan TERLAPOR XXVII/BPS sebagai 

pemasok sapi impor hanya memasok bagian yang sangat kecil dari 
total pasokan sapi nasional yang hampir 80% (delapan puluh 

persen)-nya dipasok oleh sapi lokal.  -------------------------------------  
 

10. Seluruh penjelasan diatas juga didukung oleh pendapat Kurnia 

Toha, S.H., LL.M., Ph.D. dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi 
Pemeriksaan Ahli Kurnia Toha Pada Pemeriksaan Lanjutan tanggal 
2 Maret 2016 sebagai berikut: ---------------------------------------------  

 

67. Pertanyaan 
Terlapor  

Apabila ada pelaku usaha yang pangsa pasarnya 
minoritas apakah bisa menguasai pasar ? 

Jawaban Tidak bisa. 

68. Pertanyaan 
Terlapor  

Kalau tidak bisa, apakah dia bisa disebutkan 
melakukan kartel ? 

Jawaban Kartel baru bersifat efektif jika pangsa pasarnya 
mayoritas karena sifatnya memaksa/mendikte 
pasar. Dia bisa mendikte pasar jika barangnya 
banyak. 
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69. Pertanyaan 
Terlapor  

Jika ada barang yang seharusnya saling 
mensubtitusi, tapi di dalam pasar tidak saling 
mensubstitusi. Yang diimpor untuk menutupi 
kekurangannya, tapi diketahui minoritas tidak bisa 
menutupi kekurangan pasar. 

Jawaban Kartel minoritas itu tidak akan mungkin, tidak akan 
untung. 

70. Pertanyaan 
Terlapor  

Apakah pelaku usaha minoritas tadi mampu 
menguasai pasar ? 

Jawaban Tidak akan mampu. 

(Bukti TXX – 1 / B59 dan Bukti TXXVII – 1 / B59) 
 

11. Berdasarkan seluruh penjelasan diatas, terbukti bahwa Terlapor 
XX/TUM dan TERLAPOR XXVII/BPS sama sekali tidak memiliki 

penguasaan pasar dan pangsa pasar Terlapor XX/TUM dan 
TERLAPOR XXVII/BPS tidak signifikan dalam pasar bersangkutan, 
sehingga Terlapor XX/TUM dan TERLAPOR XXVII/BPS tidak 

mungkin dapat melakukan kartel dan/atau menahan penjualan 
sapi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. -------------  

 

TERDAPAT BANYAK FEEDLOTER DALAM INDUSTRI PENGGEMUKAN SAPI DAN 

KONSUMEN TIDAK TERGANTUNG KEPADA TERLAPOR XX/TUM DAN TERLAPOR 

XXVII/BPS SERTA MEMILIKI BANYAK PILIHAN TEMPAT MEMBELI  -----------------  
 

12. Industri penggemukan sapi di Indonesia merupakan sektor yang 

sangat terbuka dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi. 
Jumlah feedloter yang terlibat di dalamnya juga sangat banyak 

sehingga terdapat banyak sekali pilihan atau alternatif bagi 
konsumen untuk melakukan pembelian sapi. Konsumen dari 
Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS yang tidak 

mendapatkan pasokan dari Terlapor XX/TUM dan Terlapor 
XXVII/BPS dapat dengan mudah berpindah kepada feedloter lain 

serta mencari harga yang lebih kompetitif. Terlapor XX/TUM dan 
Terlapor XXVII/BPS tidak mungkin dapat melakukan kartel 
dan/atau membatasi penjualan sapi yang dimilikinya karena hal 

itu dapat merugikan Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS 
sendiri. -------------------------------------------------------------------------  

 

13. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan para jagal/RPH dalam 
pemeriksaan antara lain berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Adi 

Warsito (RPH Pulogadung) dalam Berita Acara Sidang Majelis 
Komisi Pada Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 November 2015 
sebagai berikut:  --------------------------------------------------------------  

 

12. Pertanyaan 
Terlapor I 

Bagaimana harga dari masing-masing feedloter 
apakah beragam ? 

 Jawaban Iya, beragam/berbeda-beda. 

47. Pertanyaan 
Terlapor XII 

Jadi dapat disimpulkan Saudara bisa mengambil 
sapi dari mana saja ? 

Jawaban Iya. 

(Bukti TXX – 3 / B7 dan Bukti TXXVII – 3 / B7) 
 

14. Lebih lanjut, banyaknya feedloter dalam industri sapi ini 
membuktikan bahwa pangsa pasar dalam industri penggemukan 
sapi ini tidak terkonsentrasi dan tidak ada pemusatan pangsa 

pasar oleh salah satu Terlapor. Pernyataan Tim Investigator pada 
halaman 32 butir 38 LDP yang pada pokoknya menyatakan bahwa 
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peran feedloter yang dominan dalam pasar bersangkutan 

menciptakan ketergantungan pasar terhadap feedloter adalah 
salah dan sama sekali tidak berdasar. -----------------------------------  

 

15. Seluruh penjelasan dan bukti diatas secara jelas membuktikan 
bahwa konsumen tidak tergantung kepada Terlapor XX/TUM dan 
Terlapor XXVII/BPS dan memiliki banyak pilihan feedloter selain 

Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS, sehingga Terlapor 
XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak mungkin dapat melakukan 

kartel dan/atau menahan penjualan sapi yang mengakibatkan 
persaingan persaingan usaha tidak sehat. ------------------------------  

 

16. Atas seluruh penjelasan diatas terbukti bahwa Terlapor XX/TUM 

dan Terlapor XXVII/BPS tidak melanggar Pasal 11 dan Pasal 19 
huruf c UU No. 5/1999.  ----------------------------------------------------  

 

 

TERLAPOR XX/TUM DAN TERLAPOR XXVII/BPS TIDAK MEMPEROLEH 

KEUNTUNGAN YANG BERLEBIHAN (EXCESSIVE PROFIT) DAN TIDAK ADA HARGA 

YANG BERLEBIHAN (EXCESSIVE PRICE) DALAM PERKARA INI 
 

1. Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel (“Pedoman Kartel”) pada 

Lampiran di Bab I alinea 2 telah mneyebutkan sebagai berikut: ----  
 

 “Kartel adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk 
mengkoordinasi kegiatannya ... untuk memperoleh keuntungan diatas 
tingkat keuntungan yang wajar”.  --------------------------------------------------  

 

2. Berdasarkan Pedoman KPPU tersebut, salah satu parameter dalam 

menentukan ada/tidaknya kartel adalah ada atau tidaknya 
keuntungan yang berlebihan (excessive profit) yang diperoleh 

pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya.  
 

3. Dalam butir 30 halaman 31 LDP, Tim Investigator pada pokoknya 
telah menyatakan bahwa permintaan Kementerian Perdagangan 

kepada feedlotter untuk menurunkan harga dari Rp 37.000,-/kg – 
Rp 38.000,-/kg menjadi Rp 33.000,-/kg pada bulan Juli 2013 
tetap memberikan keuntungan bagi pelaku usaha. --------------------  

 

4. Pernyataan Tim Investigator pada butir 30 halaman 31 LDP diatas 
adalah pernyataan yang salah dan membuktikan ketidakpahaman 
Tim Investigator atas industri persapian karena harga Rp. 33.000,-

/kg tersebut bukan merupakan harga sapi bakalan, melainkan 
harga sapi siap potong yang memiliki komponen harga dan biaya 

yang sangat berbeda dengan sapi bakalan yang harus digemukan 
terlebih dahulu. Harga sapi siap potong tersebut tidak tepat 
digunakan untuk pembanding dari harga jual sapi bakalan 

feedlotter dan kemudian digunakan untuk menyimpulkan 
selisihnya sebagai keuntungan yang tidak wajar dari para feedloter. 

 

5. Pernyataan Tim Investigator pada butir 30 halaman 31 LDP diatas 

adalah pernyataan yang salah dan tidak berdasar sebab pada 
bulan Juli 2013 bahkan Terlapor XXVII/BPS belum mendapatkan 
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izin impor sapi. Terlapor XXVII/BPS baru melaksanakan 

mendapatkan izin impor sapi pada kwartal IV tahun 2013. ----------  
 

6. Lebih lanjut, pernyataan Tim Investigator pada butir 30 halaman 
31 LDP diatas terbukti salah dan tidak sesuai dengan Laporan 
Keuangan (Audited Financial Statements) Terlapor XX/TUM yang 

telah disampaikan dalam persidangan yang membuktikan bahwa 
laba bersih (net income) Terlapor XX/TUM dari 2013-2014 

mengalami penurunan yang sangat signifikan (Bukti TXX – 8 / 
T20.7). -------------------------------------------------------------------------  

 

7. Selain itu, dengan secara khusus merujuk pada periode Agustus 

2015, terbukti bahwa Terlapor XX/TUM sama sekali tidak 
memperoleh keuntungan yang berlebihan dalam menjalankan 
kegiatan usahanya. Bahkan, pada bulan tersebut Terlapor 

XX/TUM mengalami kerugian hingga milyaran rupiah. Data 
mengenai kerugian Terlapor XX/TUM pada bulan Agustus 2015 ini 

juga telah Terlapor XX/TUM sampaikan dalam persidangan (Bukti 
TXX – 8 / T20.7). -------------------------------------------------------------  

  

8. Selain itu, dengan secara khusus merujuk pada periode Agustus 

2015, terbukti bahwa TERLAPOR XXVII/BPS sama sekali tidak 
memperoleh keuntungan yang berlebihan dalam menjalankan 
kegiatan usahanya. Bahkan, pada bulan tersebut TERLAPOR 

XXVII/BPS mengalami kerugian hingga mencapai milyaran rupiah. 
Data mengenai kerugian TERLAPOR XXVII/BPS pada bulan 
Agustus 2015 ini juga telah TERLAPOR XXVII/BPS sampaikan 

dalam persidangan (Bukti TXXVII – 8 / T20.7). -------------------------  
 

9. Berdasarkan penjelasan diatas terbukti bahwa Terlapor XX/TUM 
dan Terlapor XXVII/BPS sama sekali tidak memperoleh 
keuntungan yang berlebih (excessive), bahkan mengalami kerugian 

pada beberapa periode seperti pada bulan Agustus 2015. Tingkat 
keuntungan Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS bahkan 

sangat kecil dan dalam beberapa tahun terakhir yang secara terus 
menerus mengalami penurunan secara signifikan.  -------------------  

 

10. Fakta diatas sekaligus membuktikan bahwa kegiatan usaha 
Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak menimbulkan 

kerugian terhadap konsumen karena kenyataannya Terlapor 
XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak memperoleh keuntungan 
yang berlebihan (excessive). Kerugian konsumen hanya dapat 

terjadi apabila salah satu pihak (pelaku usaha) mendapatkan 
keuntungan yang berlebihan secara tidak sah.  ------------------------  

 

11. Lebih lanjut, harga sapi yang dijual oleh Terlapor XX/TUM dan 

Terlapor XXVII/BPS juga tidak berlebihan (excessive price) dan 
merupakan harga yang wajar. Kewajaran harga jual sapi oleh 

Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS terbukti dengan melihat 
struktur biaya Terlapor TUM/XX dan Terlapor XXVII/BPS yang 
dipengaruhi oleh perubahan nilai faktor-faktor pembentuk harga 

jual sapi impor yang terdiri dari kebijakan kuota, harga beli di 
Australia, biaya–biaya operasional, nilai tukar rupiah, supply dan 

demand dan faktor lainnya. 
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12. Adanya kenaikan harga secara tiba-tiba pada periode tertentu 

seperti pada tahun 2013 dan 2015 salah satunya adalah 
disebabkan karena adanya penurunan kuota impor secara drastis 
oleh Pemerintah yang tidak didukung dengan kesiapan sapi lokal 

untuk menyokong konsumsi daging sapi nasional, sehingga 
menyebabkan pasokan/supply sapi menurun drastis sedangkan di 

satu sisi tingkat demand tetap tinggi (supply and demand factor). 
Selain itu, dengan adanya faktor-faktor kenaikan harga beli sapi di 

Australia, melemahnya nilai tukar rupiah, dan kenaikan signifikan 
pada biaya overhead per sapi pada periode tersebut, maka 
keseluruhan faktor tersebut kemudian menyebabkan harga jual 

sapi impor menjadi naik. ---------------------------------------------------  
 

13. Hal ini telah dijelaskan secara rinci oleh Terlapor XX/TUM dalam 
pemeriksaan, sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Sidang 

Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan terhadap 
Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS pada tanggal 19 
Februari 2016 sebagai berikut: --------------------------------------------  

 
29. Pertanyaan 

Investigator 
Dari data yang tadi disampaikan, pada bulan 
Agustus 2015, harga rata-rata PT Tanjung Unggul 
Mandiri dan                PT Brahman Perkasa Sentosa 
cukup tinggi sebesar Rp. 43,500. Jelaskan 
pertimbangannya hingga harga mencapai setinggi 
itu! 

 Jawaban ...Kuota tidak 100% mempengaruhi kenaikan harga 
karena masih ada faktor lain yang mempengaruhi 
kenaikan harga, kuota ada karena dengan kuota 
maka supply otomatis menjadi turun, namun harga 

beli di Australia memang sudah naik, dengan 
adanya penambahan biaya karantina, biaya 
masuk, dan biaya PPH, rupiah melemah, sehingga 
berpengaruh supply berkurang namun demand 
tetap tinggi. Juga karena faktor populasi kita di Q2 
sebanyak 250.000 sehingga overhead cost sapi 
bagus stabil namun kemudian di Q3 kuota 
diturunkan hanya menjadi 50.000 dimana PT 
Tanjung Unggul Mandiri dan PT Brahman Perkasa 
Sentosa mendapat 6.580 sehingga kemudian 
overhead cost per sapi kita naik sedangkan supply 
berkurang namun demand tetap tinggi. Faktor-faktor 
itu yang kemudian membuat harga tetap naik. 

(Bukti TXX – 9 / B40 dan Bukti TXXVII – 9 / B40) 
 

14. Berdasarkan penjelasan diatas terbukti bahwa Terlapor XX/TUM 
dan Terlapor XXVII/BPS tidak memperoleh keuntungan yang 

berlebihan (excessive profit) dan tidak ada harga yang berlebihan 
(excessive privce) dalam perkara ini. Oleh karena itu, sudah 

sepatutnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor XX/TUM 
Terlapor XXVII/BPS  tidak melanggar Pasal 11 dan Pasal 19 huruf 
c UU No. 5/1999. ------------------------------------------------------------  

 
TERLAPOR XX/TUM DAN TERLAPOR XXVII/BPS TIDAK MELAKUKAN KARTEL 

ATAU KERJASAMA DENGAN PELAKU USAHA PESAING  DALAM BENTUK APAPUN 
 

TERLAPOR XX/TUM DAN TERLAPOR XXVII/BPS TIDAK MELAKUKAN KARTEL 

ATAU KERJASAMA DENGAN PELAKU USAHA PESAING KARENA TERLAPOR 
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XX/TUM DAN TERLAPOR XXVII/BPS MENENTUKAN HARGA JUAL, CARA 

PENGGEMUKAN DAN PENJUALAN SAPI SECARA INDEPENDEN  ----------------------- 
  

1. Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak pernah membuat 
kesepakatan terkait harga sapi ataupun pengaturan produksi 
dan/atau pemasaran sapi dengan para pesaing Terlapor XX/TUM 

dan Terlapor XXVII/BPS. ---------------------------------------------------  
 

2. Tidak ada bukti dalam bentuk apapun, baik di dalam LDP maupun 
selama proses pemeriksaan, yang dapat membuktikan bahwa 

Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS melakukan komunikasi 
apalagi membuat kesepakatan dengan pelaku usaha pesaing 
untuk mengatur harga sapi ataupun mengatur produksi dan/atau 

pemasaran sapi yang akan ditawarkan oleh Terlapor XX/TUM dan 
Terlapor XXVII/BPS. ---------------------------------------------------------  

 

3. Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS mempunyai 

pertimbangan dan kebijakan bisnisnya sendiri dalam menentukan 
harga jual sapi potong, termasuk strategi penggemukan sampai 

penjualan sapi kepada konsumen. Pertimbangan Terlapor XX/TUM 
dan Terlapor XXVII/BPS adalah didasarkan pada hal-hal berikut:  -  
a. Harga Jual  ----------------------------------------------------------------  

Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS selalu menentukan 
harga dasar jual sapinya sendiri berdasarkan beberapa faktor 
yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Faktor 

tersebut terdiri dari:  -----------------------------------------------------  
i) Biaya Produksi (Overhead Cost), yang antara lain terdiri 

dari bea masuk impor, biaya karantina, biaya transportasi 
dan bongkar muat, biaya operasional (misalnya biaya 
pakan, biaya pemeliharaan, gaji karyawan) -------------------  

ii) Harga beli bahan baku (sapi) dari Australia, yang 
dipengaruhi oleh kualitas sapi dan musim ketika 

persediaan sapi sulit didapat dan lebih mudah didapat ; --  
iii) Nilai tukar kurs rupiah terhadap dollar Amerika, yang 

digunakan sebagai nilai tukar untuk membeli sapi dari 

pemasok di Australia; dan ---------------------------------------  
iv) Biaya Penggantian (Replacement Cost), yang berarti setiap 

penjualan satu ekor sapi pada saat ini harus dapat 
digunakan untuk pembelian satu ekor sapi pada saat 
yang sama. ---------------------------------------------------------  

Hal ini juga telah disampaikan oleh Terlapor XXVII/BPS dalam 
Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Terlapor XXVII 

PT Brahman Perkasa Sentosa tanggal 19 Februari 2016 juncto 
Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Direktur Utama 
Terlapor XX/TUM, Bapak Buntoro Hasan, dalam BAP 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 19 Februari 
2016, pada jawaban poin 29. (Bukti TXX – 9 / B40 dan Bukti 

TXXVII – 9 / B40)  --------------------------------------------------------  
 

b. Cara produksi (penggemukan) sapi  -----------------------------------  

Dalam melakukan usahanya, Terlapor XX/TUM dan Terlapor 
XXVII/BPS memiliki strategi dan cara yang juga ditentukan 
berdasarkan pertimbangan dan keputusan sendiri. Beberapa 

pertimbangan dalam penggemukan sapi yang dilakukan 



 

 
-662 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS adalah sebagai 

berikut:  --------------------------------------------------------------------  

i) Kualitas Sapi  ------------------------------------------------------  

 Berbeda dengan pelaku usaha lain, Terlapor XX/TUM dan 

Terlapor XXVII/BPS memfokuskan kualitas sapinya 
dengan jenis sapi brahman yang merupakan jenis sapi 

premium (grade A). Jenis sapi ini yang memiliki yield dan 
rasio karkas (daging dan tulang) yang lebih 

menguntungkan daripada jenis sapi lainnya, walau 
memiliki harga modal yang lebih tinggi dibanding jenis 
lainnya.  -------------------------------------------------------------  

 

ii) Jangka waktu penggemukan  -----------------------------------  

 Berdasarkan pengalaman dalam melakukan usahanya 
dan pengetahuan mengenai karakteristik sapi yang 
dijualnya, Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS 

hanya menggemukan sapi maksimal sampai dengan 120 
(seratus dua puluh) hari.  ----------------------------------------  

 Alasan utama dari jangka waktu ini adalah jika dipelihara 
lebih dari 120 (seratus dua puluh)hari maka sapi yang 
dijual oleh Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS 

tidak dapat bertambah gemuk lagi (tidak ada 
pertambahan average daily gain/ADG) yang signifikan, 

dan hanya akan menambah beban produksi. Penambahan 
yang akan terjadi hanya penambahan lemak yang akan 
mengurangi harga jual. -------------------------------------------     

iii) Komponen Pakan dan Vitamin  ---------------------------------  
 Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS memiliki 

komponen dan kualitas pakan serta pemberian vitamin 

yang mungkin berbeda juga dengan pelaku usaha 
pesaingnya. Selain itu, Terlapor XX/TUM dan Terlapor 

XXVII/BPS memiliki dokter hewan dan pengaturan 
hormon sapi yang terencana. Hal ini semua merupakan 
kebijakan dan keputusan bisnis yang dilakukan secara 

independen oleh Terlapor XX/TUM dan Terlapor 
XXVII/BPS.  --------------------------------------------------------  

 

c. Strategi pemasaran sapi  ------------------------------------------------  
Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang Majelis Komisi, 

Para Telapor memiliki strategi masing-masing dalam 
pemasarannya. Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS juga 

menentukan cara pemasarannya sendiri yang berbeda dengan 
para pelaku usaha pesaingnya. Hal-hal ini terlihat dari 
keputusannya terkait pemasaran, antara lain:  ---------------------  

i) Fokus area penjualan yang hanya berada di wilayah 
Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Banten dan daerah di 
Jawa Barat lainnya.  ----------------------------------------------  

ii) Penjualan dengan harga jual sapi non-farmgate, yang 
berarti harga jual sapi Terlapor XX/TUM dan Terlapor 

XXVII/BPS termasuk biaya transportasi dari kandang 
Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS ke RPH. --------  
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iii) Sistem pembayaran yang ditawarkan kepada pembeli 

adalah tunai yang dibayarkan oleh konsumen sebelum 
sapi dikirimkan ke RPH.  -----------------------------------------  

 

4. Di samping hal-hal tersebut, penjualan Terlapor XX/TUM dan 
Terlapor XXVII/BPS juga dipengaruhi kuota impor sapi yang 

ditentukan oleh Pemerintah. Pemberian kuota ini untuk masing-
masing pelaku usaha adalah berbeda bergantung kepada 

pemberian oleh Pemerintah, sehingga tuduhan bahwa feedloter 
dapat mengatur produksi dan atau pemasaran adalah sama sekali 
tidak berdasar.  ---------------------------------------------------------------  

 

5. Dengan demikian, dalil di dalam LDP serta tuduhan-tuduhan yang 
menyatakan bahwa Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS 
seolah-olah menyepakati pengaturan produksi dan/atau 

pemasaran sapi dengan maksud mempengaruhi harga, terbukti 
merupakan pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar. Oleh 

karena itu terbukti bahwa Terlapor XX/TUM dan Terlapor 
XXVII/BPS tidak melanggar Pasal 11 dan Pasal 19 huruf C UU No. 
5/1999. ------------------------------------------------------------------------  

 

TERLAPOR TIDAK PERNAH MEMBANDINGKAN ATAUPUN MENYESUAIKAN HARGA 

JUAL SAPI DENGAN PELAKU USAHA  PESAING  KARENA HARGA JUAL MERUPAKAN 

HASIL KESEPAKATAN ANTARA TERLAPOR DAN KONSUMEN  -------------------------  
 

6. Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak pernah 
membandingkan ataupun menyesuaikan harga jual sapinya 

dengan pelaku usaha pesaingnya, baik secara langsung maupun 
dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran. ---------------------  

 

7. Sebagaimana telah Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS 

jelaskan pada bagian IV.1 Kesimpulan ini, Terlapor XX/TUM dan 
Terlapor XXVII/BPS selalu mengambil seluruh keputusannya 
secara mandiri sejak memulai usahanya dari tahun 2001 termasuk 

untuk harga jual dasar. Dari harga dasar tersebut, harga jual sapi 
Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS yang kemudian 

terbentuk adalah berdasarkan faktor eksternal yaitu penawaran 
(supply) dan permintaan (demand) di pasar. Hal ini juga 
diterangkan oleh Ahli Ekonomi Peternakan, Rochadi Tawaf dalam 

Berita Acara Sidang Majelis Komisi pada tahap Pemeriksaan 
Lanjutan tanggal 19 Januari 2016 sebagai berikut: -------------------  

 
14. Pertanyaan 

Terlapor XXII 
Jadi harga sebelum masuk ke RPH bagaimana? Siapa 
yang menentukan? 

 Jawaban Yang menentukan harga adalah kedua belah pihak.               
Si feedlot menawarkan harga, si pedagang jagal ini 
membeli. Ada hitung-hitungannya sendiri. Kalau 
karkasnya keluar 45% atau 50%, dia berani dengan 
harga A, karena misalnya feedlot A biasanya 
mendapatkan prosentase karkas baik karena 
teknologinya bagus atau karena kadar lemaknya 
rendah, maka dia berani dengan harga tinggi. 
Sementara feedlot B mungkin akan rendah, karena 
teknologi yang digunakan dan kualitas dagingnya 
rendah. Jadi kesepakatan bersama diantara para jagal, 
pembeli, dan penjual, dalam hal ini yang menentukan 
harga. 
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(Bukti TXX – 5 / B21 dan Bukti TXXVII – 5 / B21) 

8. Dalam prakteknya, selalu terjadi negosiasi harga antara Terlapor 
XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS sebagai penjual dan konsumen 

Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS. Hasil negosiasi ini 
yang pada akhirnya membentuk harga jual sapi di pasar. Hal ini 
juga telah disampaikan oleh Bapak Buntoro Hasan selaku Direktur 

Utama Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS dalam Sidang 
Majelis Komisi pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 
tanggal 19 Februari 2016 sebagai berikut: ------------------------------  

 
146. Pertanyaan Kuasa 

Hukum Terlapor XX dan 
Terlapor XXVII 

Setiap kali konsumen Saudara membeli, 
misalnya harga hari ini 38.000, apakah 
konsumen Saudara itu ada yang 
menanyakan kenapa harganya 38.000 atau 

tidak harganya 37.500 atau bisa tidak 
diturunin sedikit. Ada tidak kejadian seperti 
itu? 

 Jawaban Itu sudah lumrah karena konsumen maupun 
pembeli selalu maunya yang murah, 
maunya menawar jadi sudah biasa 

147. Pertanyaan Kuasa 
Hukum Terlapor XX dan 
Terlapor XXVII 

Artinya selalu ada negosiasi? 

 Jawaban Iya, selalu 

(Bukti TXX – 9 / B40 dan Bukti TXXVII – 9 / B40) 
 

9. Lebih lanjut lagi, kemiripan harga sapi dapat terjadi antar pelaku 
usaha pesaing, terutama Para Terlapor, karena adanya kesamaan 

asal Negara dan pemasok sapi antara Terlapor XX/TUM dan 
Terlapor XXVII/BPS dengan para terlapor lainnya dengan harga 
beli dari pemasok yang hampir sama atau mirip, nilai tukar rupiah 

yang berlaku sama bagi masing-masing feedloter, serta biaya-biaya 
industri penggemukan yang hampir mirip komponennya.  -----------  

 

10. Selain itu, tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa 

Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS melakukan 
perbandingan dan/atau penyesuaian harga dengan para 
pesaingnya. -------------------------------------------------------------------  

 

11. Dengan demikian, tuduhan dalam LDP yang menyatakan bahwa 
Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS melakukan kerjasama 
dan kartel dengan para terlapor lain dengan tujuan untuk 

menyesuaikan harga dengan cara mengatur produksi dan/atau 
pemasaran sapi adalah tuduhan yang salah.  --------------------------  

 
TERLAPOR TIDAK MELAKUKAN KARTEL ATAU KERJASAMA DENGAN PELAKU USAHA 

PESAING KARENA TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERTEMUAN-PERTEMUAN ATAU 

KOMUNIKASI DALAM BENTUK APAPUN DENGAN PELAKU USAHA PESAING UNTUK 

MEMBICARAKAN ATAU MENENTUKAN HARGA DAN/ATAU KUOTA MAUPUN 

PEMASARAN SAPI KEPADA KONSUMEN -----------------------------------------------   
 

12. Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak melakukan kartel 

atau kerjasama dengan pelaku usaha pesaing karena Terlapor 
XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak pernah menghadiri 

pertemuan-pertemuan atau melakukan komunikasi dalam bentuk 
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apapun, dengan pelaku usaha pesaing, untuk membicarakan atau 

menentukan harga dan/atau kuota maupun pemasaran sapi 
kepada konsumen. -----------------------------------------------------------  

 

13. Tidak ada bukti dalam bentuk apapun, baik di dalam LDP maupun 

selama proses pemeriksaan dalam sidang Majelis Komisi, yang 
menunjukkan adanya komunikasi maupun pertemuan-pertemuan 

yang dihadiri oleh Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS 
dengan pelaku usaha pesaing untuk bersepakat atau bekerjasama 
mengatur produksi dan/atau pemasaran yang mempengaruhi 

harga.  -------------------------------------------------------------------------  
14. Selain itu, dokumen KPPU yang seolah-olah mengindikasikan 

adanya komunikasi atau pertemuan yang dihadiri oleh Terlapor 

XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS untuk melakukan kesepakatan 
atau pembicaraan mengenai harga bukan merupakan bukti 

kesepakatan atau pembicaraan mengenai harga, berdasarkan 
alasan-alasan hukum sebagai berikut: -----------------------------------  

 

a. Dokumen yang disebut-sebut sebagai Daftar Hadir Pertemuan 
APFINDO tanggal 11 Agustus 2016 (Bukti TXX – 10 / C155 dan 

Bukti TXXVII – 10 / C155) (“Daftar Hadir”) memiliki 
kejanggalan-kejanggalan, yaitu sebagai berikut:  -------------------  
 

i) Keterangan Mengenai Pewakilan Salah Satu Terlapor  -----  

 

 Berdasarkan keterangan Bpk. Ali Dupa selaku Direktur 
Utama PT Fortuna Megah Perkasa (Terlapor X) dalam 
Sidang Majelis Komisi pada tahap Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan 23 Februari 2016, Bpk. Ali Dupa 
menyatakan tidak pernah hadir dalam pertemuan tanggal 
11 Agustus 2016 dimaksud.  ------------------------------------  

 

 Lebih lanjut, Bpk. Ali Dupa juga menyatakan bahwa tanda 
tangan dalam Daftar Hadir adalah bukan merupakan 
tanda tangannya dan setelah dicocokan dengan tanda 

tangan asli Bpk. Ali Dupa maupun tanda tangan dalam 
kartu tanda pengenal dalam pemeriksaan terbukti tanda 

tangan tersebut sangat berbeda. (Bukti TXX – 11 / B44 
dan Bukti TXXVII – 11 / B44). -----------------------------------  

 

ii) Keterangan Mengenai Perwakilan Telapor XX/TUM  ---------    

  

Dalam Daftar Hadir terdapat nama Bpk. Pudjantoro yang 

mewakili Terlapor XX/TUM. Pada faktanya, Bpk. 
Pudjantoro tidak memiliki kapasitas untuk mengambil 
keputusan apapun mewakili Terlapor XX/TUM dalam 

pertemuan karena Bpk. Pudjantoro bukan jajaran Direksi 
dan tidak diberikan kuasa dari Direksi untuk mewakili 
Terlapor XX/TUM.   -----------------------------------------------  
 

iii) Keterangan Mengenai Perwakilan Terlapor XXVII/BPS -----  

Dalam Daftar Hadir terdapat nama Bpk. Heroe Sinbad 

yang mewakili TERLAPOR XXVII/BPS. Pada faktanya, 
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Bpk. Heroe Sinbad tidak memiliki kapasitas untuk 

mengambil keputusan apapun mewakili TERLAPOR 

XXVII/BPS dalam pertemuan karena Bpk. Heroe Sinbad 

bukan jajaran Direksi dan tidak diberikan kuasa dari 

Direksi untuk mewakili TERLAPOR XXVII/BPS.  ------------  

 

iv) Tulisan Tangan Pada Dokumen Daftar Hadir 
Dipertanyakan Keabsahannya dan Tidak Dapat 

Dipertanggungjawabkan  -----------------------------------------  
 

Di dalam Daftar Hadir tercantum tulisan tangan yang 
tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dijadikan 
rujukan oleh Tim Investigator, yang terbukti dalam 

pemeriksaan: -------------------------------------------------------  
 

 Tulisan tangan tersebut tidak pernah ada pada saat 

orang-orang yang menghadiri pertemuan tanggal 11 
Agustus 2015 menandatangani dokumen Daftar Hadir 
(Bukti TXX – 9 / B40 dan Bukti TXXVII – 9 / B40).  ----  

 Tidak ada paraf atau tanda tangan apapun yang 
mengesahkan adanya tulisan tangan dimaksud. --------  

 Tidak pernah terungkap dalam pemeriksaan siapa 

pihak yang bertanggung jawab menulis catatan 
tersebut dan dalam rangka apa tulisan tersebut dibuat.  

 

b. Daftar Hadir bukan merupakan bukti komunikasi atau 
kesepakatan maupun bukti pembahasan mengenai hal tertentu 

dalam suatu pertemuan atau rapat. Hasil suatu rapat atau 
pertemuan dicatat dalam notulen rapat atau pertemuan. 

Sedangkan dalam Notulen Pertemuan tanggal 11 Agustus 2015 
secara tegas membuktikan tidak terdapat pembahasan 
mengenai harga ataupun membicarakan himbauan Pemerintah 

dalam bentuk apapun.  --------------------------------------------------  
 

Sehubungan dengan hal diatas, bahkan Ahli Hukum Bpk. 
Kurnia Toha S.H., LL.M., Ph.D. dalam affidavitnya telah 

menyatakan suatu risalah rapat saja belum tentu merupakan 
bentuk persetujuan, apalagi untuk hanya sebuah Daftar Hadir 
(secara a contrario), sebagai berikut: ----------------------------------  
 

“Persetujuan oleh peserta rapat atas suatu risalah rapat dalam 
asosiasi tidak dapat  diartikan sebagai persetujuan atas proses dan 
substansi, termasuk rekomendasi atau usulan  yang dibicarakan 
dalam rapat tersebut karena persetujuan atas risalah  rapat  dapat 
berarti  peserta rapat membenarkan bahwa apa yang ada dalam  
risalah  rapat memang benar dibicarakan dalam  rapat,  yang 
substansinya dapat berupa anjuran, larangan, persetujuan atau 
penolakan atau  perbedaan pendapat diantara peserta rapat atau 
ada pula peserta rapat yang  tidak memberikan pendapat. Dengan 
demikian persetujuan atas risalah rapat belum tentu peserta rapat 
tersebut setuju atas substansi yang dibicarakan.”  ----------------------  

 

  (Bukti TXX – 6 dan Bukti TXXVII – 6)  
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15. Lebih lanjut lagi, Daftar Hadir tersebut juga mengandung cacat 

hukum secara formil. Pasal 76 ayat (2) dan (3) Peraturan KPPU 
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara 
(“Perkom Tentang Penanganan Perkara”) telah mengatur mengenai 

standar formil minimum surat atau dokumen yang dapat dijadikan 
sebagai bukti atau berkas perkara sebagai berikut: -------------------  

 

“(2)  Surat atau dokumen yang diajukan sebagai alat bukti 
merupakan surat atau dokumen asli, atau bukan foto copy.  ----  

 (3)  Foto copy surat atau dokumen harus dinyatakan sesuai aslinya, 
diparaf oleh petugas yang berwenang, dengan dibubuhi materai 
cukup.”  -------------------------------------------------------------------  

 

Daftar Hadir tersebut bukan merupakan dokumen asli, melainkan 
hanya salinan. Salinan Daftar Hadir tersebut juga tidak dibubuhi 

paraf oleh pejabat yang berwenang, termasuk juga tidak adanya 
paraf pada tulisan tangan di pojok kiri atas. Selanjutnya dalam 
Daftar Hadir tersebut tidak terdapat pernyataan telah disesuaikan 

dengan dokumen aslinya, ataupun dibubuhi meterai. Sehingga 
Daftar Hadir tersebut secara formil tidak memenuhi syarat untuk 

dijadikan sebagai alat bukti yang sah.  ----------------------------------  
 

16. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka jelas bahwa 

dokumen salinan Daftar Hadir tersebut bukan merupakan 
dokumen yang  sah untuk dijadikan suatu alat bukti dugaan 

pelanggaran UU No. 5/1999, bukan merupakan bukti adanya 
kesepakatan ataupun kerjasama, serta mengandung cacat secara 
formil. Sehingga dapat disimpulkan Daftar Hadir tersebut harus 

dikesampingkan dari pertimbangan Majelis Komisi Yang Terhormat 
sebelum memutus perkara ini. --------------------------------------------  

 

17. Selain itu, Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS dalam 

sidang pemeriksaan KPPU tanggal 19 Februari 2016 secara jelas 
menyatakan bahwa Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS 
tidak pernah melakukan pembicaraan apalagi melakukan 

pertemuan-pertemuan untuk membicarakan dan menyepakati 
mengenai harga atau pemasaran sapi dengan pelaku usaha 

pesaingnya. Hal yang sama juga dinyatakan oleh para terlapor 
lainnya dalam sidang pemeriksaan di KPPU.   --------------------------  

 

18. Dengan demikian, tuduhan Tim Investigator di dalam butir 39 LDP 

serta tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahwa Terlapor 
XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS seolah-olah telah melakukan 
pertemuan-pertemuan dan komunikasi dengan pelaku usaha 

pesaing dengan tujuan membicarakan harga adalah tidak benar 
dan tidak terbukti. -----------------------------------------------------------  

 

KESAMAAN POLA DAN PERGERAKAN HARGA BUKAN MERUPAKAN BUKTI 

PELANGGARAN  TERHADAP  UU NO. 5/1999  ---------------------------------------  
 

19. Halaman 33 LDP menyatakan bahwa terdapatnya perilaku harga di 

pasar yang cenderung sama adalah alasan Tim Investigator 
menyimpulkan adanya kartel. Pernyataan tersebut adalah salah 
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karena pola dan pergerakan harga di pasar bukan merupakan 

bukti pelanggaran terhadap UU No.5/1999. ----------------------------  
 

20. Pola atau pergerakan harga yang sama bisa terjadi dalam suatu 
pasar yang sangat kompetitif yang dapat terjadi secara alamiah 

tanpa ada koordinasi atau kesepakatan apapun. Oleh karena itu 
pembuktian adanya kartel dengan alasan terdapat kesamaan pola 

dan pergerakan harga merupakan hal yang tidak dapat 
dibenarkan.  ------------------------------------------------------------------  

 

21. Ahli hukum Bpk. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D dalam pendapat 

tertulisnya juga mempertegas bahwa kemiripan harga dan pola 
pergerakan yang cenderung sama ini tidak dapat dijadikan bukti 
adanya kartel, sebagai berikut:  -------------------------------------------  

 
“Adanya kesamaan pola produksi dan/atau pemasaran atau 
kemiripan harga diantara pelaku usaha yang bersaing tidak dapat 
dijadikan bukti adanya kartel. Karena salah satu ciri pelaku usaha 
yang bersaing secara ketat apalagi pada pasar yang oligopolis adalah 
adanya kesamaan-kesamaan dalam karakteristiknya. Karekteristik 
adanya kartel dengan karakteristik adanya persaingan yang agresif 
(persaingan sempurna) antar pelaku usaha seringkali sama. Jadi kita 
perlu melihat  apakah terdapat kesepakatan antar pelaku usaha, 
apakah pelaku usaha  mempunyai  kehendak   atau  motif  untuk 
melakukan kartel yaitu untuk memperoleh keuntungan yang tinggi.”  ---  

(Bukti TXX – 6 dan Bukti TXXVII – 6) 
 

22. Faktanya kemiripan harga di antara para terlapor dapat terjadi 
karena pengaruh beberapa faktor pembentuk harga antara lain:  --  

a. Sumber pasokan sapi para terlapor hanya berasal dari 
Australia dan hanya diperoleh dari 6 (enam) pelaku usaha 
eksportir;  ---------------------------------------------------------------  

b. Faktor harga beli di Australia;  --------------------------------------   
c. Faktor nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika; dan ---------  

d. Kemiripan komponen biaya dalam industr penggemukan. -----  
 

Oleh karena hal-hal tersebut, ketika terdapat pola pergerakan 
harga yang cenderung sama antar pelaku usaha maka hal tersebut 

merupakan hal yang wajar, dan justru menunjukkan bukti adanya 
persaingan yang ketat antara pelaku usaha.  ---------------------------  

 

23. Berdasarkan penjelasan diatas terbukti bahwa tuduhan Tim 

Investigator dalam LDP yang menyatakan adanya kartel dengan 
alasan karena adanya kesamaan pola dan pergerakan harga 
adalah salah dan tidak berdasar. Oleh karena itu, sudah 

seharusnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor XX/TUM 
dan Terlapor XXVII/BPS tidak melanggar Pasal 11 dan 19 huruf c 
UU No.5/1999. ---------------------------------------------------------------  

 

TIDAK ADA KARTEL DALAM PERKARA INI KARENA INDIKASI KARTEL TIDAK 

TERBUKTI ----------------------------------------------------------------------------- 
  
24. Pedoman Kartel telah mengatur mengenai indikasi adanya suatu 

kartel. Dalam perkara ini, Terlapor XX/TUM dan Terlapor 
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XXVII/BPS tidak melakukan kartel karena indikator kartel dalam 

Pedoman Kartel tidak terbukti berdasarkan penjelasan sebagai 
berikut:  -----------------------------------------------------------------------  

 

a. Tidak Ada Kartel Karena Faktanya Pasar Tidak Terkonsentrasi   
 

25. Pedoman Kartel menyatakan salah satu indikator kartel adalah 

adanya pasar yang  terkonsentrasi yang ditandai dengan sedikitnya 
pemain dalam suatu pasar. ------------------------------------------------   

 

26. Salah satu tolak ukur untuk melihat apakah suatu pasar 

terkonsentrasi atau tidak terkonsentrasi adalah dengan metode 
penghitungan HHI (Herfindahl – Hirschman Index) atau CR4. 
Namun, baik dalam LDP maupun sepanjang pemeriksaan ini, 

KPPU tidak pernah membuktikan dan melakukan penghitungan 
bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini terkonsentrasi atau 

tidak terkonsentrasi. --------------------------------------------------------  
 

27. Faktanya terdapat banyak pemain dan jenis produk yang berada 
dalam pasar bersangkutan perkara ini. Dalam LDP dinyatakan ada 

sekitar 40 (empat puluh) perusahaan importir sapi impor dengan 
berbagai jenis sapi yang bersaing atau berada dalam pasar 
bersangkutan dalam perkara ini. Jumlah 40 (empat puluh) 

perusahaan importir sapi ini belum termasuk pelaku usaha 
pesaing sapi lokal.  ----------------------------------------------------------  

 

 

28. Banyaknya pemain dan produk yang bersaing tersebut 
membuktikan industri pasar bersangkutan dalam perkara ini tidak 
terkonsentrasi. Oleh karena itu, maka tidak mungkin terdapat 

kartel, karena kartel merupakan tindakan yang sia-sia dan tidak 
akan pernah berhasil apabila hanya dilakukan hanya beberapa 

perusahaan ditengah-tengah banyaknya jumlah para pelaku usaha 
dan banyaknya produk pesaing lain yang tidak melakukan kartel. -  

 

b. Tidak Ada Kartel Karena Faktanya Tidak Ada Hambatan Masuk 
Pasar   -------------------------------------------------------------------------  

 

29. Di dalam perkara ini terdapat banyak pelaku usaha di pasar 

bersangkutan, yaitu lebih dari 40 (empat puluh) pelaku usaha. 
Banyaknya pelaku usaha tersebut membuktikan tidak ada 
hambatan masuk pasar.   --------------------------------------------------  

 

30. Selain itu, fakta bahwa adanya penambahan pelaku usaha dari 

tahun ke tahun dan semakin berkurangnya pangsa pasar Terlapor 
XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS setiap tahun, berdasarkan data 

mengenai pelaku usaha yang mendapatkan SPI, telah 
membuktikan tidak adanya hambatan masuk pasar (Bukti TXX – 7 
/ C133 dan Bukti TXXVII – 7 / C133).  ----------------------------------  

 

31. Ini dibuktikan dengan masuknya pelaku usaha baru seperti PT 
Karya Anugerah Rumpin (Terlapor XXV), PT Karunia Alam Sentosa 
(Terlapor XXXII), dan PT Sumber Cipta Kencana (Terlapor XXVI) 

pada tahun 2015, sebagaimana LDP poin 26 dalam halaman 30. ---  
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32. Berdasarkan penjelasan diatas terbukti bahwa tidak ada kartel 

karena faktanya tidak ada hambatan masuk pasar dalam perkara 
ini. ------------------------------------------------------------------------------  

 
c. Tidak Ada Kartel Karena Faktanya Terdapat Banyak Pilihan 

Jenis Sapi Sehingga Pembeli Sapi Mempunyai Daya Tawar yang 

Kuat ------------------------------------------------------------------------  
 

33. Pedoman Kartel menyatakan bahwa kartel tidak akan berjalan 

secara efektif dan bahkan tidak akan terjadi apabila pembeli 
mempunyai daya tawar yang kuat. ---------------------------------------  

 

34. Pembeli akan mempunyai daya tawar yang kuat apabila terdapat 

banyak pilihan atau alternatif produk yang dapat dibeli pada pasar 
bersangkutan. Sebaliknya, pembeli cenderung kurang mempunyai 

daya tawar yang kuat apabila dalam pasar bersangkutan tersebut 
tidak ada alternatif atau pilihan produk (pasar monopoli).  ----------  

 

35. Oleh karena itu, pembeli dalam perkara ini jelas mempunyai daya 
tawar yang kuat karena terdapat banyak pilihan jenis sapi yang 

dapat dibeli oleh perorangan atau badan hukum pemotong sapi. 
Berbagai jenis sapi dengan berbagai kualitas ini yang berada dalam 
pasar bersangkutan yang dapat dipilih oleh konsumen untuk 

dipotong dan sama-sama menjadi daging.  ------------------------------  
 

36. Dengan banyaknya alternatif atau pilihan tersebut, dengan mudah 
pembeli akan berpindah kepada produk pesaing lain apabila 

kualitas dan harga produk yang ditawarkan oleh Terlapor XX/TUM 
dan Terlapor XXVII/BPS tidak sesuai dengan kehendak dari 
pembeli tersebut.  ------------------------------------------------------------  

 

37. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa tidak ada kartel 
dalam perkara ini karena faktanya kedudukan atau daya tawar 
pembeli relatif tinggi. --------------------------------------------------------  

 
d. Tidak Ada Kartel Karena Faktanya Ukuran Perusahaan Para 

Terlapor Berbeda-beda. -------------------------------------------------  
 

38. Pedoman Kartel menyatakan bahwa kartel akan lebih mudah 

terjadi apabila perusahaan pelaku usaha mempunyai ukuran yang 
setara. --------------------------------------------------------------------------  

 

39. Tim Investigator dalam LDP sendiri telah menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan para terlapor sangat bervariasi. Kapasitas 
kandang setiap perusahaan berbeda-beda dan pangsa pasar setiap 
perusahaan pun mulai dari 0,28% sampai 14,42%. -------------------  

 

40. Pelaku usaha yang tidak memiliki ukuran yang setara tidak dapat 
melakukan kartel karena kapasitas produksi dan tingkat biaya 
produksi perusahaan-perusahaan akan berbeda sangat jauh.  ------  

 

41. Dengan demikan, terbukti bahwa tidak ada kartel dalam perkara 
ini karena faktanya ukuran pelaku usaha yang sangat berbeda 
satu dan lainnya.  ------------------------------------------------------------  
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42. Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas sudah seharusnya 

Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS dinyatakan tidak 
melanggar Pasal 11 UU No. 5/1999 dalam perkara ini. ---------------  

 

TERLAPOR XX/TUM DAN TERLAPOR XXVII/BPS TIDAK MELAKUKAN 

PEMBATASAN PEREDARAN DAN/ATAU PENJUALAN DALAM BENTUK APAPUN BAIK 

YANG DILAKUKAN SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA DENGAN 

PELAKU USAHA PESAING 
 

1. Tim Investigator dalam butir 33, 34, 35 halaman 31 LDP dan butir 
4 halaman 33 LDP pada pokoknya telah menyatakan bahwa 

Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS baik secara sendiri-
sendiri dan/atau bersama-sama telah melakukan pengaturan 

pasokan dengan membatasi penjualan sapi ke RPH. Pernyataan 
tersebut adalah salah dan tidak benar berdasarkan penjelasan 
sebagai berikut:   -------------------------------------------------------------  

 

PASOKAN TERLAPOR XX/TUM DAN TERLAPOR XXVII/BPS SELALU TERSEDIA 

DAN TERLAPOR XX/TUM DAN TERLAPOR XXVII/BPS SELALU MENJUAL DAN 

MENYEDIAKAN SAPI KEPADA RPH KONSUMENNYA  ----------------------------------  
 

2. Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS selalu memenuhi kuota 

impor yang diberikan oleh Pemerintah. Hal ini terbukti dari 
tingginya angka realisasi impor Terlapor XX/TUM dan Terlapor 
XXVII/BPS pada periode 2013-2015 sebagai berikut: -----------------  

 
Periode (Tahun) Kuota Impor (Ekor) Realisasi (Ekor) % 

2013 38.297 38.869 96,27% 

2014 79.165 75.852 95,82% 

2015 37.588 37.588 100% 

 

3. Atas sapi-sapi yang diimpornya, Terlapor XX/TUM dan Terlapor 
XXVII/BPS tidak pernah melakukan pembatasan penjualan sapi 

dalam bentuk apapun kepada para konsumennya. Hal ini terbukti 
dari kesaksian konsumen Terlapor XX/TUM dan Terlapor 
XXVII/BPS dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Saksi Kepala RPH Petir Pada Pemeriksaan Lanjutan tanggal 25 
November 2015 yang menyatakan sebagai berikut:  -------------------  

 
5. Pertanyaan 

Majelis Komisi 
Ceritakan kegiatan/aktifitas Saksi sebagai Kepala RPH 
Petir! 

Jawaban …RPH melakukan pemotongan sekitar 30-40 ekor 
sapi/hari dan terus berjalan hingga saat ini. 

…Pemotongan saat ini hanya untuk sapi impor yang 
berasal dari feedloter Brahman Perkasa Sentosa dan 
Tanjung Unggul Mandiri (TUM). 

11. Pertanyaan 
Majelis Komisi 

Saksi pernah alami kesulitan pasokan sapi? 

Jawaban Belum pernah. 

195. Pertanyaan 
Terlapor XX & 
XXVII 

Apakah TUM dan Brahman pernah membatasi dan 
menahan pasokan sapi ke RPH Saksi? 

Jawaban Tidak pernah. 

196. Pertanyaan 
Terlapor XX & 
XXVII 

Apakah berarti pasokannya selalu ada? 

Jawaban Ya. 
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(Bukti TXX – 2 / B8 dan Bukti TXXVII – 2 / B8 ) 
 

4. Dugaan adanya pembatasan peredaran dan/atau penjualan dalam 
LDP yang dilakukan oleh Terlapor XX/TUM dan Terlapor 
XXVII/BPS terbukti merupakan tuduhan yang salah dan keliru. 

Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak pernah 
melakukan pembatasan penjualan sapi dalam bentuk apapun 

kepada para konsumennya, baik dilakukan sendiri apalagi 
bersama-sama dengan Para Terlapor lainnya. --------------------------  

 

TERLAPOR XX/TUM DAN TERLAPOR XXVII/BPS TIDAK DAPAT MENGATUR 

PASOKAN SAPI YANG DIMILIKINYA KARENA PASOKAN SAPI  TERLAPOR XX/TUM 

DAN TERLAPOR XXVII/BPS DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH  ---------------------  
 

5. Penjualan sapi impor dari Terlapor XX/TUM dan Terlapor 

XXVII/BPS sangat bergantung kepada jatah kuota impor yang 
diberikan dan ditentukan oleh Pemerintah. Tidak ada kewenangan 

dan kekuasan Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS untuk 
menentukan kuota yang diberikan oleh Pemerintah, termasuk  
untuk menyesuaikan dengan kebutuhan para konsumen RPH nya. 

Hal ini terbukti dari kutipan-kutipan berita-berita acara sidang 
sebagai berikut: --------------------------------------------------------------  

 

a. Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Direktur 

Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian 
Pertanian Republik Indonesia Pada Pemeriksaan Lanjutan 
tanggal 23 November 2015:  --------------------------------------------  
119. Pertanyaan 

Terlapor XX & 
XXVII 

Siapa yang menetapkan kuota sebesar 50.000? 

Jawaban Pemerintah pastinya, karena pengusaha inginnya 
200.000. 

(Bukti TXX – 12 / B5 dan Bukti TXXVII – 12 / B5) 
 

b. Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Direktur 
Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik 
Indonesia Pada Pemeriksaan Lanjutan tanggal 23 November 

2015: ----------------------------------------------------------------------------  
 

119. Pertanyaan 
Terlapor 20 

Jadi pembagian kuota dilakukan oleh Kemendag 
bukan para feedloter? 

Jawaban Ya, secara proporsional. 

(Bukti TXX – 13 / B6 dan Bukti TXXVII – 13 / B6) 
 

6. Sebagai akibatnya, apabila terjadi penurunan kuota yang diberikan 

oleh Pemerintah kepada Terlapor XX/TUM dan Terlapor 
XXVII/BPS, maka kemampuan Terlapor XX/TUM dan Terlapor 
XXVII/BPS dalam memasok kebutuhan para RPH langganannya 

tentu akan menjadi berkurang.  -------------------------------------------  
 

7. Kurangnya kemampuan memasok dari Terlapor XX/TUM dan 
Terlapor XXVII/BPS tersebut adalah bukan merupakan tindakan 

penahan pasokan dan/atau pembatasan penjualan yang dilakukan 
oleh Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS. Penurunan 
kemampuan memasok tersebut adalah disebabkan oleh 

penurunan kuota yang ditentukan oleh Pemerintah.TuduhanLDP 
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mengenai adanya pembatasan peredaran dan/atau penjualan yang 

dilakukan oleh Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS terbukti 
merupakan tuduhan yang salah dan keliru. Terlapor XX/TUM dan 

Terlapor XXVII/BPS tidak pernah melakukan pembatasan 
penjualan sapi dalam bentuk apapun kepada para konsumennya, 
baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan Para 

Terlapor lainnya. -------------------------------------------------------------  
 

TERLAPOR XX/TUM DAN TERLAPOR XXVII/BPS DIWAJIBKAN UNTUK 

MELAKUKAN PENGGEMUKAN SAPI TERLEBIH DAHULU SEBELUM DAPAT DIJUAL 

DALAM JANGKA WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN UNDANG-UNDANG  ------------  
 

8. Pasal 36B ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang 
Peternakan Dan Kesehatan Hewan (“UU Peternakan”) telah 
mewajibkan setiap importir sapi untuk melakukan suatu proses 

penggemukan selama 4 (empat) bulan atau sekitar 120 (seratus 
dua puluh) hari atas sapi bakalan yang diimpor sebagai berikut:  --  

 

“Setiap Orang yang memasukkan Bakalan dari luar negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan penggemukan 
di dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah dalam jangka waktu 
paling cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina 
berupa pelepasan.” ---------------------------------------------------------------  

 

9. Berdasarkan ketentuan diatas, Terlapor XX/TUM dan Terlapor 

XXVII/BPS tidak dapat langsung melakukan penjualan atas sapi-
sapi yang diimpornya, melainkan harus melakukan proses 
penggemukan terlebih dahulu selama 120 (seratus dua puluh) hari 

hingga menjadi sapi siap potong yang kemudian dapat dijual.  ------  
 

10. Dengan mengingat bahwa pengiriman (shipment) sapi impor dalam 
1 (satu) izin impor dilakukan secara bertahap, maka hal tersebut 

juga membuat keberadaan sapi siap potong sangat bergantung 
pada waktu kedatangannya di Indonesia. -------------------------------  

 

11. Tindakan Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak menjual 

sapi-sapi impornya yang masih dalam rangka penggemukan 
terbukti bukanlah merupakan suatu tindakan penahanan pasokan 
dan/atau pembatasan penjualan sapi kepada para konsumennya, 

melainkan tindakan yang dilakukan berdasarkan perintah undang-
undang. Tuduhan LDP mengenai adanya pembatasan peredaran 

dan/atau penjualan yang dilakukan oleh Terlapor XX/TUM dan 
Terlapor XXVII/BPS terbukti merupakan tuduhan yang salah dan 
keliru. Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak pernah 

melakukan pembatasan penjualan sapi dalam bentuk apapun 
kepada para konsumennya, baik dilakukan sendiri apalagi 

bersama-sama dengan Para Terlapor lainnya. --------------------------  
 

TERLAPOR XX/TUM DAN TERLAPOR XXVII/BPS TIDAK MELAKUKAN 

PENGATURAN PASOKAN DENGAN CARA PEMBATASAN PENJUALAN DAN/ATAU 

PEMASARAN SAPI KARENA HAL TERSEBUT TIDAK MENGUNTUNGKAN SECARA 

KOMERSIAL  ---------------------------------------------------------------------------  
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12. Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak mungkin 

melakukan pengaturan pasokan dengan cara membatasi penjualan 
sebagaimana dituduhkan dalam LDP karena hal tersebut akan 

membawa kerugian bagi bisnis Terlapor XX/TUM dan Terlapor 
XXVII/BPS sendiri. Barang yang diperdagangkan oleh Terlapor 
XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS adalah sapi hidup yang memiliki 

karakteristiknya sendiri.  ---------------------------------------------------  
13. Dalam melakukan usahanya, Terlapor XX/TUM dan Terlapor 

XXVII/BPS mengambil keuntungan dari selisih berat badan sapi 

yang telah digemukan. Apabila sapi-sapi tersebut digemukan 
melewati batas waktu idealnya, maka yang terbentuk adalah 

bukan daging melainkan lemak yang akan menurunkan nilai jual 
sapi tersebut. Secara praktis, Terlapor XX/TUM dan Terlapor 
XXVII/BPS hanya dapat menahan sapi-sapi bakalan yang 

diimpornya untuk dipeliharasampai batas waktu ideal 
penggemukan yaitu sekitar 120 (seratus dua puluh) hari, sesuai 

dengan batas waktu penggemukan yang diatur dalam Pasal 35B 
UU Peternakan. ---------------------------------------------------------------   

14. Hal diatas terbukti dan diperkuat dengan pendapat Ahli 

Peternakan dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 
Ahli Rochadi Tawaf Pada Pemeriksaan Lanjutantanggal 19 Januari 
2016, sebagai berikut: -------------------------------------------------------  

 
16. Pertanyaan 

Terlapor XXII 
Apakah secara keilmuan peternakan, sapi yang 
ditahan-tahan terus itu akan menguntungkan atau 
merugikan bagi feedloter? Bagaimana pandangan Ahli 
terkait dengan kondisi seperti itu? 

Jawaban Ini kesalah pahaman kita orang awam di bidang 
peternakan terhadap hal ini. Saya sampai sering 
melihat di TV dan tersenyum-senyum tatkala para 
pejabat kita menyebutkan adanya penimbunan pada 
usaha penggemukan sapi. Di dunia peternakan 
khususnya feedlot ada hukum the law of diminishing 
return yaitu hukum hasil lebih yang semakin 
berkurang, apabila sapi ditahan karena menyebabkan 
nilai tambah yang semakin berkurang karena umur 
feedlot ini pada periodikal tertentu. Sapi akan memiliki 
nilai tambah pada periodikal tertentu pada umur 
tertentu untuk menghasilkan berat badan tertentu. 
Artinya apabila sapi diperpanjang waktunya (waktu 
penggemukan), maka yang membesar itu adalah 
lemak. Nilai tambahnya akan berkurang, dan bisnis 
sapi akan menjadi rugi. Karena lemak di  kita itu di 
trimming, dipotong sehingga kualitas dagingnya 
menjadi rendah, dan harganya menjadi murah. Orang 

tentu tidak akan mau membeli dan para jagal akan 
merasa rugi kalau sudah terlalu besar sapinya. Jadi 
waktu yang ideal untuk penggemukan sapi (biasa 
dilakukan untuk sapi-sapi eks impor) adalah 60-120 
hari, sementara jika lebih dari 120 hari nilainya (nilai 
sapi) jadi berkurang. 

18. Pertanyaan 
Terlapor XXII 

Jika di atas 120 hari, apakah itu menguntungkan bagi 
feedloter? 

Jawaban Nilai tambahnya akan menurun, jadi itu merugikan. 

19. Pertanyaan 
Terlapor XXII 

Jadi diminishing return itu terjadi setelah rentang 
waktu diatas 120 ya? 

Jawaban Betul. 

20. Pertanyaan 
Terlapor XXII 

Jadi jika kita terus menahan-nahan sapi itu bisa 
merugikan? 

Jawaban Ya. 
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(Bukti TXX – 5 / B21 dan Bukti TXXVII – 5 / B21) 
 

15. Lebih lanjut, hal diatas terbukti turut diperkuat juga oleh 
keterangan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 
dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan saksi 

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian 
Pertanian Republik Indonesia Pada Pemeriksaan Lanjutan tanggal 

23 November 2015, sebagai berikut: --------------------------------------  
 

70. Pertanyaan 
Terlapor V 

Apa akibatnya jika Sapi sudah siap potong tapi belum 
juga dipotong? 

Jawaban Teknis, yang rugi pelaku sendiri karena Average Daily 
Gain (ADG) tidak akan menutup. Jadi buat apa 
mempertahankan sapi yang harusnya siap potong 
secara teknis. 

(Bukti TXX – 12 /  B5 dan Bukti TXXVII – 12 /  B5) 
 

16. Dugaan adanya pembatasan peredaran dan/atau penjualan dalam 
LDP yang dilakukan oleh Terlapor XX/TUM dan Terlapor 

XXVII/BPS terbukti merupakan tuduhan yang salah dan keliru. 
Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak pernah 

melakukan pembatasan penjualan sapi dalam bentuk apapun 
kepada para konsumennya, baik dilakukan sendiri apalagi 
bersama-sama dengan Para Terlapor lainnya. --------------------------  

 

TERLAPOR XX/TUM TELAH DAN TERLAPOR XXVII/BPS TERBUKTI TIDAK 

PERNAH MELAKUKAN PENAHANAN PASOKAN DENGAN CARA MENAHAN PENJUALAN 

DAN/ATAU PEMASARAN PADA PERIODE YANG DITUDUHKAN SEBAGAIMANA 

TERLIHAT DALAM SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG 

DIKELUARKAN OLEH DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BADAN 

RESERSE KRIMINAL POLRI (“BARESKRIM”) TANGGAL 11 JANUARI 2016 (“SP3”) 
(Bukti TXX – 14 dan Bukti TXXVII – 14)  ---------------------------------------  

 

17. Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS telah diperiksa di 
Bareskrim atas tuduhan tindak pidana pangan dan tindak pidana 
perdagangan atas kelangkaan daging sapi berdasarkan Laporan 

Polisi Nomor: LP/941/VIII/2015/Bareskrim tanggal 12 Agustus 
2015.  --------------------------------------------------------------------------  

 

18. Tuduhan tindak pidana dimaksud pada pokoknya terkait dugaan 

bahwa Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS telah menahan 
pemasaran dan/atau penjualan sapi. Atas penyidikan yang 

dilakukan, Bareskrim kemudian mengeluarkan SP3 karena 
Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS terbukti tidak 
melakukan perbuatan tindak pidana apapun.  -------------------------  

 
19. Pemeriksaan Bareskrim ini secara jelas dan tidak terbantahkan 

membuktikan bahwa Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS 

tidak pernah melakukan pembatasan penjualan sapi dalam bentuk 
apapun kepada para konsumennya. --------------------------------------  

 

20. Berdasarkan seluruh penjelasan diatas terbukti bahwa Terlapor 

XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak pernah melakukan 
pembatasan penjualan sapi dalam bentuk apapun kepada para 

konsumennya baik yang dilakukan secara sendiri atau bersama-
sama dengan Para Terlapor lainnya. Oleh karena itu, sudah 
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sepatutnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor XX/TUM 

dan Terlapor XXVII/BPS tidak melanggar Pasal 11 dan Pasal 19 
huruf c UU No. 5/1999. -----------------------------------------------------  

 

LDP DIBUAT ATAS DASAR DATA ATAU PEMAHAMAN YANG SALAH 

 
LDP DIBUAT BERDASARKAN SUMBER DATA YANG TIDAK VALID SAMA SEKALI 

 

1. Sumber data yang digunakan oleh Tim Investigator dalam LDP 
tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.   -----------------  

2. Data-data yang digunakan oleh Tim Investigator dalam membuat 
kesimpulan dalam LDP banyak bersumber dari Kementerian 

Pertanian. Namun demikian, berbagai pihak meragukan 
keakuratan, ukuran, kepastian, dan metode pengumpulan data 
Kementerian Pertanian tersebut. Hal ini terbukti dari berbagai 

pernyataan di media, antara lain sebagai berikut: ---------------------  

a. Harian Terbit, 13 Agustus 2015 – Salah Hitung Stok Nasional, 
Mentan ‘Biang Kerok’ Mahalnya Harga Sapi”  ------------------------  

 

 “Anggota Komisi IV Daniel Johan menilai, Menteri Pertanian Andi 
Amran Sulaiman salah menghitung stok daging secara nasional. 
Akibatnya terjadi kelangkaan daging sapi di pasaran dan membuat 
hargany meroket tajam…”  --------------------------------------------------  

  (Bukti TXX – 15 / C3 dan Bukti TXXVII– 15 / C3) 
 

b. Berita Satu, 6 Januari 2016 – Kegagalan Program Swasembada 
Sapi Jangan Ditutupi ----------------------------------------------------  
 

 “Ketua Umum Pehimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia 
(PPSKI) Teguh Boediyana mengatakan, Pemerintah harus 
menghitung kembali kemampuan pasokan dan data konsumsi 
daging sapi di dalam negeri. Menurut Teguh, persoalan data yang 
menjadi sumber polemik persapian di dalam negeri…”  ----------------  

  (Bukti TXX – 16 dan Bukti TXXVII – 16) 
 

c. Republika, 25 Januari 2016 – Kenaikan Harga Daging Sapi 
Diduga Karena Salah Hitung  -------------------------------------------  

 

 “Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas 
Santosa mengatakan kesalahan data tersebut berimbas pada 
kebijakan  apakah sebaiknya Indonesia melakukan impor atau 
justru stop impor…  -----------------------------------------------------------  

 Sekitar Juli 2015, Pemerintah menyatakan memangkas kuota impor 
sapi dari 250 ekor dengan alasan populasi sapi nasional meningkat. 
Namun kenyatannya di jaringan tani dan peternak kecil, stok sapi 
nasional justru menurun. --------------------------------------------------    

 Ketika satu pihak menyebutkan data meningkat, namun yang lain 
mengungkapkan sebaliknya, maka akan menyebabkan terjadinya 
kekeliruan kebijakan, misalnya  dalam pemotongan kuota sapi 
impor. Kekeliruan ini menyebabkan stok populasi nasional menurun.  
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 “Ketika stok sapi nasional semakin turun, maka dampaknya bisa 
kita taksir yaitu harga daging sapi naik, bahkan tidak tergantung 
pada cuaca atau apapun,” kata Dwi. ”  ------------------------------------  

  (Bukti TXX – 17 dan Bukti TXXVII – 17) 
 

3. Di samping itu, LDP hanya menggunakan data harga jual farm gate 
dari beberapa feedloter dan mengeneralisir sistem farm gate 
tersebut untuk semua feedloter. Padahal, tidak semua feedloter 
menjual sapi dengan harga farm gate, salah satunya adalah 

Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS yang menjual sapinya 
termasuk dengan biaya transportasi sampai RPH, sehingga hal ini 

kemudian mempengaruhi harga sapi yang dijual Terlapor XX/TUM 
dan Terlapor XXVII/BPS. Data Tim Investigator dalam LDP terbukti 
salah. ---------------------------------------------------------------------------  

4. Lebih lanjut, Tim Investigator juga mencampurkan harga sapi di 
pasar feedloter dan harga daging di pasar pedagang daging. Hal ini 

menyebabkan ketidakjelasan dalam penentuan pasar dan 
kesalahan analisa dugaan pelanggaran dalam LDP. -------------------     

5. Tim Investigator juga tidak menggunakan periode yang sama 

dalam mengeluarkan data mengenai harga rata-rata daging sapi 
murni di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Bandung. Hal 
ini terlihat antara lain dari LDP halaman 20 yang menyajikan 

harga rata-rata daging sapi di Jakarta tahun 2013 hanya dari 
bulan Mei, sedangkan data yang lain dari bulan Januari sampai 

Desember. Data yang tidak lengkap ini dapat membuat analisa 
atau pemahaman menjadi tidak menyeluruh. --------------------------  

6. Berdasarkan fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa LDP 

telah dibuat berdasarkan sumber data yang diragukan validitasnya 
dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sudah 

sepatutnya Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor XX/TUM 
tidak melanggar Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999. ----  

LDP TIDAK MENCERMINKAN PEMAHAMAN DASAR ATAS INDUSTRI SAPI DI 

INDONESIA  ----------------------------------------------------------------------------  
 

7. Tim Investigator telah salah memahami industri sapi di Indonesia 
dalam menyusun tuduhannya dalam LDP karena tidak 
mempertimbangkan bahwa industri sapi menyangkut makhluk 

hidup yang memiliki jenis beragam, karakteristik tertentu, perilaku 
yang sulit dikendalikan dan reaksi yang berbeda atas suatu 
perlakuan.  --------------------------------------------------------------------  

8. Selain itu, Tim Investigator tidak mempertimbangkan bahwa 
industri ini merupakan industri yang diatur secara ketat (high 
regulated) karena jumlah kuota produksi, masa penggemukan, 
cara perolehan, pemeliharaan sampai cara perawatannya telah 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakpahaman 
Tim Investigator ini telah membuat Tim Investigator membangun 
tuduhan yang tidak berdasar kepada para feedloter termasuk 

Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS. ----------------------------  
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9. LDP telah gagal dalam memahami bahwa sapi tidak dapat 

langsung dipotong tetapi harus digemukkan terlebih dahulu 
sebelum akhirnya dapat dipotong dan menjadi daging. LDP juga 

tidak memperhitungkan diperlukan waktu sampai 120 (seratus 
dua puluh) hari untuk menggemukan sapi sebelum akhirnya dapat 
dijual, sehingga stok sapi pada suatu waktu tertentu bukan berarti 

stok sapi yang tersedia dapat dijual pada saat itu juga, namun bisa 
juga merupakan sapi yang sedang dalam proses penggemukan. Hal 
ini berbeda dengan produk dalam industri lain yang mengartikan 

“stok” sebagai barang yang siap dijual. ----------------------------------  

10. Dalam menyusun LDP, Tim Investigator juga tidak memahami 

bahwa pelaku usaha tidak mungkin menahan atau mengatur 
produksi sapi, karena apabila lewat dari masa ideal penggemukan, 
maka sapi akan mengalami pertambahan lemak dan jika ditahan 

hanya akan menjadi beban biaya bagi feedloter.  -----------------------  

11. Lebih lanjut, LDP tidak menyinggung atau membahas sama sekali 

mengenai berbagai peraturan teknis dalam industri sapi ini yang 
dapat mempengaruhi analisa tuduhan dan pelanggaran yang 
dituduhkan, antara lain sebagai berikut: --------------------------------  

a. peraturan mengenai asal impor sapi hanya dari Negara yang 
telah dinyatakan telah bebas penyakit mulut dan kuku (PMK); --  

b. peraturan mengenai jangka waktu penggemukan sapi, sehingga 
tidak mungkin produksi sapi diatur atau ditahan; -----------------  

c. peraturan mengenai supply chain pemotongan sapi yang hanya 

dapat dilakukan di RPH yang sudah mendapatkan sertifikasi 
dari asal sapi; dan  -------------------------------------------------------   

d. peraturan mengenai karantina hewan dan kesehatan kandang. -  

 

12. Berdasarkan fakta dan penjelasan tersebut, terbukti bahwa 
tuduhan Tim Investigator tidak didasarkan pada pemahaman yang 

benar mengenai industri penggemukan sapi di Indonesia, sehingga 
tuduhan dalam LDP terbukti tidak benar dan keliru. Oleh karena 
itu, sudah sepatutnya Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor 

XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak melanggar Pasal 11 dan 
Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999. -----------------------------------------  

DATA PELAKU USAHA DI INDUSTRI SAPI SALAH  ------------------------------------- 

  
13. Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS dengan tegas menolak 

hasil penghitungan pangsa pasar/penguasaan pasar yang 
dilakukan oleh Tim Investigator dalam LDP, karena hasil ini dibuat 
berdasarkan data yang salah. Sebagian besar data dalam LDP 

seolah-olah telah melalui proses manipulasi untuk mencapai suatu 
hasil tertentu. Manipulasi data dalam LDP ini dapat terlihat dari 

tidak diikut sertakannya pelaku usaha pesaing dalam 
penghitungan pangsa pasar/penguasaan di wilayah pasar 
geografis, seperti PT Indo Prima Beef, PT Guna Prima Dharma 

Abadi, PT Lembu Andalas Langkat, PT Sumber Alam Permata 
Indah, PT Eldira Fauna Asahan, PT Indofarm Sukses Makmur, PT 
Mitra Agro Mandiri Abadi, PT Pupuk Kujang, dan PT Berdikari, 
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termasuk juga pelaku usaha penggemukan sapi lokal yang sama 

sekali tidak belum diperhitungkan dalam LDP.  ------------------------  

14. Apabila terdapat pelaku usaha pesaing dari Terlapor XX/TUM yang 

tidak diperhitungkan, maka akan terlihat seolah-olah pangsa pasar 
Terlapor XX/TUM menjadi lebih besar dari keadaan yang 
sebenarnya. Padahal pangsa pasar Terlapor XX/TUM sangat kecil 

dalam pasar bersangkutan. Apabila dibandingkan dengan importir 
sapi lain, pangsa pasar Telapor XX/TUM hanya sebesar 
9,74%.Terlebih lagi apabila juga menghitung pangsa pasar pelaku 

usaha penggemukan sapi lokal, maka jumlah pangsa pasar 
Terlapor XX/TUM sangat kecil dan menunjukkan tidak adanya 

penguasaan pasar.  ----------------------------------------------------------  

15. Apabila terdapat pelaku usaha pesaing dari TERLAPOR XXVII/BPS 
yang tidak diperhitungkan, maka akan terlihat seolah-olah pangsa 

pasar TERLAPOR XXVII/BPS menjadi lebih besar dari keadaan 
yang sebenarnya. Padahal pangsa pasar TERLAPOR XXVII/BPS 

sangat kecil dalam pasar bersangkutan. Apabila dibandingkan 
dengan importir sapi lain, pangsa pasar Terlapor XXVII/BPS hanya 
sebesar 1,65%.Terlebih lagi apabila juga menghitung pangsa pasar 

pelaku usaha penggemukan sapi lokal, maka jumlah pangsa pasar 
TERLAPOR XXVII/BPS sangat kecil dan menunjukkan tidak 
adanya penguasaan pasar. -------------------------------------------------  

16. Berdasarkan fakta dan penjelasan di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa kesalahan data yang digunakan oleh Tim 

Investigator mengenai pelaku usaha di industri sapi akan 
menyebabkan perhitungan pangsa pasar dalam LDP dan analisa 
lain terkait menjadi tidak benar, sehingga tuduhan dalam LDP 

terbukti tidak benar dan keliru. Oleh karena itu, sudah sepatutnya 
Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor XX/TUM dan Terlapor 

XXVII/BPS tidak melanggar Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU No. 
5/1999. ------------------------------------------------------------------------  

LDP SALAH DALAM MENGANALISA PASAR INDUSTRI SAPI KARENA FAKTANYA 

STRUKTUR PASAR  INDUSTRI SAPI DI INDONESIA TIDAK TERKONSENTRASI 
  

17. Jumlah pelaku usaha akan menentukan terkonsentrasi atau 
tidaknya suatu struktur pasar. Apabila pelaku usaha yang 
melakukan kegiatan usaha yang sama jumlahnya sangat banyak 

maka struktur pasar tidak akan terkonsentrasi.  ----------------------  

18. Struktur pasar industri penggemukan sapi di Indonesia tidak 

terkonsentrasi karena faktanya para pelaku usaha yang 
melakukan kegiatan usaha di sektor penggemukan sapi ini 
jumlahnya sangat banyak. Jumlah pelaku usaha yang melakukan 

penggemukan sapi impor saja mencapai 40 (empat puluh) pelaku 
usaha (Bukti TXX – 7 / C133 dan Bukti TXXVII – 7 / C133), dan 
belum termasuk pelaku usaha penggemukan sapi lokal. Namun 

demikian, Tim Investigator tidak pernah menganalisa dan 
membahas mengenai tingkat konsentrasi pasar ini dalam LDP 

maupun sepanjang pemeriksaan dalam sidang Majelis Komisi baik 
melalui index Herfindahl-Hirschman (HHI) atau Concentration Ratio 
(CR4). --------------------------------------------------------------------------  
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19. Berdasarkan seluruh penjelasan diatas terbukti bahwa LDP telah 

dibuat dengan data yang salah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya 
Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor XX/TUM dan Terlapor 

XXVII/BPS tidak melanggar Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU No. 
5/1999.  -----------------------------------------------------------------------   

 

TERLAPOR XX/TUM DAN TERLAPOR XXVII/BPS TERBUKTI TIDAK 

MELANGGAR PASAL 11 UU NO. 5/1999 
 

1. Pasal 11 UU No.5/1999 menyatakan sebagai berikut:  ----------------  

 

 “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.”  -----------------------------------------------  

 
2. Berdasarkan ketentuan di atas terdapat beberapa unsur yang 

harus dibuktikan dalam menentukan adanya pelanggaran 
terhadap Pasal 11 UU No.5/1999, yaitu:  --------------------------------  
a. perjanjian dengan pesaing;  --------------------------------------------  

b. bermaksud mempengaruhi harga; ------------------------------------  
c. dengan mengatur produksi dan atau pemasaran barang/jasa; 

dan -------------------------------------------------------------------------  
d. mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat.  ----------------------------------------  
 

Unsur-unsur di atas bersifat kumulatif (bukan alternatif). Dengan 
demikian, tidak terpenuhinya salah satu unsur mengakibatkan 

tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 11 UU No.5/1999 menjadi 
tidak terbukti.  ---------------------------------------------------------------  

 

UNSUR MEMBUAT PERJANJIAN DENGAN PELAKU USAHA PESAING TIDAK TERBUKTI 

  

3. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No.5/1999, yang dimaksud 
dengan perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku 
usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku 
usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak 
tertulis.  ------------------------------------------------------------------------  

 

4. Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat dua syarat penting yang 
harus dipenuhi dalam menentukan adanya perjanjian, yaitu: (i) 
terdapat 2 (dua) pihak atau lebih pelaku usaha; dan (ii) terdapat 

kesepakatan bahwa para pihak mengikatkan diri satu sama lain.  -  
 

5. Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak pernah membuat 
perjanjian atau kesepakatan (baik secara tertulis maupun tidak 

tertulis) apapun dengan para pesaingnya berkaitan dengan hal-hal 
yang dituduhkan oleh Tim Investigator. Dalam LDP juga tidak ada 
bukti dengan siapa Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS 

membuat perjanjian atau kesepakatan tersebut. Hal-hal yang 
dinyatakan oleh Tim Investigator dalam LDP hanya sekedar 

asumsi/perkiraan yang dirangkai oleh Tim Investigator sendiri 
tanpa didasarkan alat bukti yang sah dan jelas.  ----------------------  
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6. Dalam LDP juga tidak ada bukti bahwa Terlapor XX/TUM dan 

Terlapor XXVII/BPS telah membuat kesepakatan (baik secara 
tertulis maupun tidak tertulis) untuk mengikatkan diri satu sama 
lain dengan pesaing. Bukti adanya kesepakatan ini merupakan hal 

yang sangat fundamental dalam menentukan ada/tidaknya suatu 
perjanjian.  --------------------------------------------------------------------  

 

7. Fakta bahwa seluruh feedloter hanya dapat mengambil sapi dari 

Australia dan menggunakan nilai tukar rupiah dengan dollar 
amerika yang sama tentu saja menyebabkan setiap kenaikan harga 

sapi di Australia dan/atau nilai tukar rupiah tersebut akan 
membawa pengaruh yang sama kepada para feedlotter. Dalam 
konteks ini, pernyataan-pernyataan Tim Investigator dalam LDP 

mengenai adanya kecenderungan perilaku harga yang sama tidak 
dapat dianggap sebagai suatu bukti adanya perjanjian.  -------------  

 

8. Selain itu, tidak ada bukti baik dalam LDP maupun selama 

persidangan bahwa terdapat pembahasan mengenai harga jual 
sapi dalam asosiasi. Daftar hadir yang ditujukan dalam 

persidangan sama sekali bukan merupakan bukti pembahasan 
harga ataupun bukti kesepakatan untuk mengikatkan diri para 
pihak (Bukti TXX – 10 / C155 dan Bukti TXXVII – 10 / C155). 

Dokumen daftar hadir tersebut bahkan dipertanyakan validitasnya 
karena ada pihak yang tertulis hadir namun dalam sidang 
pemeriksaan terbukti bahwa tanda tangan yang tertera bukan 

miliknya, serta adanya suatu tulisan tangan yang keberadaannya 
dibantah oleh seluruh pihak yang menandatangani daftar hadir 

tersebut.Terlebih lagi baik daftar hadir maupun tulisan tangan 
tersebut tidak pernah diparaf, dan tidak pernah ada bukti yang 
jelas mengenai siapa yang menulis tulisan dalam daftar 

hadirdimaksud. Hal ini telah kami bahas secara lengkap dalam 
Bagian IV sub bagian IV.3. Kesimpulan ini.  ----------------------------  

 
9. Dengan demikian, unsur “Perjanjian Dengan Pesaing” dalam Pasal 

11 UU No.5/1999 ini tidak terbukti.  -------------------------------------  
 

UNSUR BERMAKSUD MEMPENGARUHI HARGA TIDAK TERBUKTI  --------------------  
 

10. Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak pernah 
melakukan tindakan-tindakan apapun dengan pesaing dengan 

maksud untuk mempengaruhi harga jual sapi. Dalam LDP juga 
tidak ada bukti bahwa Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS 

telah melakukan hal-hal untuk mempengaruhi harga jual sapi.  ---  
 

11. Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS dan pesaing lainnya 
juga tidak pernah menggunakan asosiasi sebagai sarana untuk 

mempengaruhi atau membicarakan harga jual sapi. Fungsi dan 
peran asosiasi hanya sebatas menjembatani hubungan antara 
Pemerintah dan pelaku usaha serta membericarakan teknis 

kesehatan dan pemeliharaan sapi. Hal ini juga dinyatakan oleh 
semua Terlapor yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Daging 
dan Feedloter Indonesia (APFINDO) selama pemeriksaan. Dengan 

demikian, pernyataan Tim Investigator dalam LDP yang 
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menyatakan asosiasi sebagai indikator adanya kartel merupakan 

hal yang keliru atau tidak berdasar.  -------------------------------------  
 

12. Selain itu, harga jual sapi di Indonesia diserahkan kepada 
mekanisme pasar yang tingkat persaingannya sangat ketat atau 
kompetitif. Adanya kemiripan harga tidak serta merta dapat 

dikatakan sebagai bukti kartel, melainkan dapat dipandang 
sebagai harga pasar (benchmark). Hal ini dikuatkan oleh pendapat 

ahli, Bapak Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D baik secara lisan 
maupun tertulis sebagai berikut: ------------------------------------------  

 

“Adanya kesamaan pola produksi dan/atau pemasaran atau 
kemiripan harga diantara pelaku usaha yang bersaing tidak dapat 
dijadikan bukti adanya kartel. Salah satu ciri pelaku usaha yang 
bersaing secara ketat adalah adanya kesamaan-kesamaan dalam 
karakteristiknya...”  --------------------------------------------------------------  

(Bukti TXX – 6 dan Bukti TXXVII – 6) 
 

Apalagi faktanya, para pelaku usaha Terlapor semuanya membeli 
sapi bakalan (bahan baku) hanya dari satu sumber yang sama, 

yaitu Australia, dengan nilai tukar Rupiah yang sama.  --------------  
 

13. Dengan demikian unsur “mempengaruhi harga” dalam Pasal 11 UU 
No.5/1999 tidak terbukti.  -------------------------------------------------  

 

UNSUR MENGATUR PRODUKSI DAN ATAU PEMASARAN TIDAK TERBUKTI -----------  
 

14. Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak pernah membuat 
kesepakatan dalam bentuk apapun untuk mengatur produksi, 
pasokan, dan/atau pemasaran sapi dengan pelaku usaha pesaing. 

Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS juga tidak pernah 
melakukan pertukaran informasi atau melakukan koordinasi 
dengan pelaku usaha pesaing baik secara langsung atau melalui 

asosiasi mengenai produksi, pasokan dan/atau pemasaran sapi. --  
 

15. Produksi sapi Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS sangat 
tergantung dari kuota impor sapi bakalan yang diberikan oleh 

Pemerintah. Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS juga harus 
memperhatikan ketentuan jangka waktu penggemukan yang diatur 

oleh undang-undang sebelum dapat melakukan penjualan. Lebih 
lanjut, Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak mungkin 
menahan penjualan karena tidak akan menguntungkan secara 

komersial dengan mengingat karateristik sapi yang tidak mungkin 
ditahan penjualannya. Selain itu, Terlapor XX/TUM dan Terlapor 
XXVII/BPS terbukti tidak pernah menahan pasokan sebagaimana 

terbukti dalam SP3 yang dikeluarkan oleh Bareskrim (Bukti TXX – 
14 dan Bukti TXXVII - 14). -------------------------------------------------  

 

16. Dengan demikian, pernyataan Tim Investigator pada halaman 33 

LDP yang menyatakan adanya penahanan pasokan adalah salah. 
Sama sekali tidak ada bukti dalam bahwa Terlapor XX/TUM dan 

Terlapor XXVII/BPS telah melakukan pengaturan produksi 
dan/atau pemasaran sapi dengan pesaing ataupun menahan 
pasokan bersama-sama dengan pesaing. --------------------------------    
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17. Dengan demikian unsur “mengatur produksi dan atau pemasaran” 

dalam Pasal 11 UU No.5/1999 tidak terbukti. --------------------------  
 

UNSUR MENGAKIBATKAN PRAKTIK MONOPOLI DAN ATAU PERSAINGAN USAHA 

TIDAK SEHAT TIDAK TERBUKTI  ------------------------------------------------------  
 

UNSUR MENGAKIBATKAN PRAKTIK MONOPOLI TIDAK TERBUKTI  --------------------  
 

18. Pasal 1 angka 2 UU No.5/1999 menyatakan:   -------------------------  
 

“Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau 
lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan 
atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga 
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan 
kepentingan umum.”  -------------------------------------------------------------  

19. Berdasarkan ketentuan diatas, terdapat beberapa syarat yang 

harus dipenuhi dalam menentukan adanya praktik monopoli, 
yaitu:  --------------------------------------------------------------------------  
a. terdapat pemusatan kekuatan ekonomi;  ----------------------------  

b. mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran;  ---  
c. menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; dan  ----------------  
d. merugikan kepentingan umum.  --------------------------------------  

 

20. Syarat-syarat dalam Pasal 1 angka 2 UU No.5/1999 diatas tidak 
terbukti dengan penjelasan sebagai berikut:  ---------------------------  

 

a) Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No.5/1999, yang dimaksud 

dengan pemusatan kekuatan ekonomi adalah “penguasaan 
yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih 
pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan 
atau jasa”.  ---------------------------------------------------------------  

 

 Terlapor XX/TUM sama sekali tidak mempunyai penguasaan 

yang nyata pada pasar bersangkutan karena berdasarkan data 
SPI pangsa pasar Terlapor XX/TUM dalam pasar sapi impor 
hanya sebesar 9,74%. Dengan demikian, Terlapor XX/TUM 

tidak mungkin dapat menguasai pasar sapi.  -----------------------  
  

TERLAPOR XXVII/BPS sama sekali tidak mempunyai 

penguasaan yang nyata pada pasar bersangkutan karena 

berdasarkan data SPI pangsa pasar TERLAPOR XXVII/BPS 

dalam pasar sapi impor hanya sebesar 1,65%. Dengan 

demikian, TERLAPOR XXVII/BPS tidak mungkin dapat 

menguasai pasar sapi.  -------------------------------------------------  

 

Lebih jauh, Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS sama 
sekali tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan harga 

sapi yang tinggi secara sewenang-wenang kepada konsumennya 
(yaitu perorangan atau badan hukum yang memotong sapi) 
karena hal ini akan mengakibatkan konsumen dengan mudah 

akan berpindah ke sapi yang dijual oleh pelaku usaha pesaing 
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lain yang jumlahnya sangat banyak (Bukti TXX – 7 / C133 dan 

Bukti TXXVII – 7 / C133). ----------------------------------------------  
 

 Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS bukan sebagai 
penentu harga (price maker) dalam pasar bersangkutan karena 

harga jual terbentuk secara wajar berdasarkan hukum ekonomi 
”supply” dan ”demand” dalam pasar sapi. Dengan demikian, 

“pemusatan kekuatan ekonomi” dalam perkara ini tidak 
terbukti.  ------------------------------------------------------------------  

 

b) Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa tidak terdapat 

pemusatan kekuatan ekonomi oleh Terlapor XX/TUM dan 
Terlapor XXVII/BPS. Dengan demikian, unsur atau syarat 

“mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau 
pemasaran”dalam Pasal 1 angka 2 UU No.5/1999 tidak 

terpenuhi. -----------------------------------------------------------------  
 

c) Selanjutnya, Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak 
pernah melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan 
persaingan usaha tidak sehat. Terlapor XX/TUM dan Terlapor 

XXVII/BPS tidak pernah menghambat atau menghalangi 
pelaku usaha lain yang ingin masuk ke dalam pasar sapi. 

Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS dalam menjalankan 
kegiatan usahanya selalu memperhatikan ketentuan hukum 
yang berlaku. Oleh karena itu, maka unsur “menimbulkan 
persaingan usaha tidak sehat” tidak terbukti.  ---------------------  

 

d) Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS juga tidak pernah 

melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum atau 
konsumen seperti misalnya memaksa konsumen untuk hanya 
membeli sapi dari Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS. 

KonsumenTerlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS 
mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk membelisapi dari 
pelaku usaha yang lain. Demikian pula, harga sapi Terlapor 

XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS dijual dengan harga yang 
wajar dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya, dengan 

memperhatikan kualitas sapi yang dijual. Margin keuntungan 
yang diperoleh Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS dari 
penjualan sapi sama sekali tidak tinggi dan tergolong 

wajarmengingat industri sapi tergolong sebagai industri padat 
modal dengan resiko yang tinggi. Bahkan terbukti bahwa pada 

periode tertentu, Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS 
kerap mengalami kerugian.  -------------------------------------------  

 

e) Berdasarkan penjelasan, analisa dan bukti di atas, terbukti 

bahwa Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak 
melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum atau 
konsumen. ----------------------------------------------------------------   

 

21. Berdasarkan penjelasan di atas maka terbukti bahwa seluruh 

unsur praktik monopoli yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU 
No.5/1999 adalah tidak terbukti. -----------------------------------------  

 

UNSUR MENGAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TIDAK TERBUKTI  ----  
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22. Pasal 1 angka 6 UU No.5/1999 menyatakan: ---------------------------  
 

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha 
dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan 
hukum atau menghambat persaingan usaha.”  ------------------------------  

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat syarat yang harus 
dipenuhi dalam menentukan adanya persaingan usaha tidak 

sehat, yaitu:  ------------------------------------------------------------------  

a) tidak ada persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan 
kegiatan produksi atau pemasaran barang; dan   -------------------  

b) dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 
menghambat persaingan usaha.  --------------------------------------  

 

23. Dalam pasar sapi, kenyataannya masing-masing atau setiap 

feedloter saling bersaing secara ketat satu sama lain. Hal ini 
disebabkan karena banyaknya jumlah pelaku usaha dalam pasar 

sapiserta adanya kebebasan konsumen untuk memilih membeli 
sapi dari pihak manapun. Hal ini secara lengkap telah Terlapor 
XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS jelaskan pada Bagian II dari 

Kesimpulan ini.  -----------------------------------------------------------------  
 

24. Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS dalam menjalankan 
kegiatan usahanya selalu bertindak secara patut dan tidak 
melawan hukum. Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS 

dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu memperhatikan 
etika bisnis serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam LDP pun 
tidak ada bukti bahwa Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS 

melakukan perbuatan yang melanggar hukum. ------------------------  
 

25. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Terlapor XX/TUM dan 
Terlapor XXVII/BPS tidak pernah menghambat persaingan usaha. 

Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak pernah 
menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar 

bersangkutan yang sama. Hal ini dibuktikan salah satunya dengan 
bertambahnya perusahaan importir sapi dari tahun ke tahun.  

 

Dengan demikian, unsur “dilakukan dengan cara tidak jujur, 
melawan hukum atau menghambat persaingan usaha” yang diatur 
dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999 adalah tidak terbukti. -------  

 

26. Berdasarkan seluruh uraian, analisa dan bukti di atas, maka 

terbukti bahwa Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak 
melanggar Pasal  11 UU No.5/1999. --------------------------------------  

 

TERLAPOR XX/TUM DAN TERLAPOR XXVII/BPS TERBUKTI TIDAK MELANGGAR 

PASAL 19 HURUF C UU NO. 5/1999 

 
1. Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999 menyatakan sebagai berikut:  -----  

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik 
sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat berupa: ------------------------------------------------------  
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c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa 
pada pasar bersangkutan.” --------------------------------------------  

 

2. Berdasarkan ketentuan di atas terdapat beberapa unsur yang 
harus dibuktikan dalam menentukan adanya pelanggaran 

terhadap Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999, yaitu:  ---------------------  
a. melakukan pembatasan peredaran dan/atau penjualan 

barang/jasa;  -------------------------------------------------------------  

b. baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain;dan ------------  
c. mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat.  ----------------------------------------  
 

Unsur-unsur di atas bersifat kumulatif (bukan alternatif). Dengan 
demikian, tidak terpenuhinya salah satu unsur mengakibatkan 

tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf cUU No. 5/1999 
menjadi tidak terbukti.  -----------------------------------------------------  

 

UNSUR MELAKUKAN PEMBATASAN PEREDARAN DAN/ATAU PENJUALAN 

BARANG/JASA TIDAK TERBUKTI  -----------------------------------------------------  
 

3. Berdasarkan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pasal 19 huruf d tentang Praktek Diskriminasi, terdapat 

penjelasan mengenai kegiatan pembatasan peredaran dan/atau 
penjualan barang/jasa pada pasar bersangkutan, yaitu kegiatan 

dimana pelaku usaha menekankan pembatasan saluran pemasokan 
atau penerimaan melalui persyaratan penggunaan produk tertentu 
dari pelaku usaha tersebut.  ------------------------------------------------  

 

4. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, terdapat dua syarat 
penting yang harus dipenuhi dalam menentukan adanya kegiatan 
pembatasan dan/atau peredaran, yaitu: (i) pelaku usaha menekan 

pembatasan saluran pasokan atau penerimaan; dan (ii) syarat 
penggunaan produk tertentu dari pelaku usaha.  ----------------------  

 

5. Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak pernah menekan 

pembatasan pasokan sapi apapun kepada konsumennya, baik 
Terlapor XX/TUM Terlapor XXVII/BPS secara independen maupun 
bersepakat dengan feedloter manapun seperti yang dituduhkan 

oleh Tim Investigator. Terlapor XX/TUM Terlapor XXVII/BPS juga 
terbukti tidak pernah menghalangi konsumen untuk membeli sapi 

dari Terlapor XX/TUM Terlapor XXVII/BPS.  ---------------------------  
 

6. Lebih lanjut pasokan/produksi feedloter dan/atau Terlapor 
XX/TUM Terlapor XXVII/BPS ditentukan oleh kuota impor yang 

diberikan oleh Pemerintah. Sehingga dengan demikian, Terlapor 
XX/TUM Terlapor XXVII/BPS juga tidak dapat membatasi pasokan 

para feedloter lain.  ----------------------------------------------------------  
 
7. Dengan kondisi industri sapi yang diatur secara ketat oleh 

Pemerintah dan peraturan perundang-undangan akan sulit terjadi 
penguasaan pasar. Hal ini ditegaskan oleh pendapat ahli hukum 

Bapak Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D sebagai berikut: ---------------  
 

“Dalam hal produksi diatur oleh Pemerintah, maka ini termasuk 
regulated industry. Hal ini berarti pangsa pasar dipengaruhi 
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Pemerintah. Dengan demikian, sangat sulit untuk terjadi penguasaan 
pasar berdasarkan Pasal 19 UU NO. 5 tahun 1999.”  ----------------------  

 (Bukti TXX – 6 dan Bukti TXXVII – 6) 
 

8. Lebih lanjut, Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak 

pernah menentukan syarat penggunaan produk tertentu apapun 
kepada para konsumennya. Penjualan Terlapor XX/TUM dan 
Terlapor XXVII/BPS kepada konsumennya adalah jual putus tanpa 

adanya syarat apapun. ------------------------------------------------------  
 

9. Dengan demikian, unsur “Membatasi Peredaran dan/atau 
Pemasaran Barang/Jasa” dalam Pasal 19 huruf c UU No.5/1999 

ini tidak terbukti.  ------------------------------------------------------------  
 

UNSUR DILAKUKAN SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA TIDAK TERBUKTI -----------   
 

10. Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak pernah 

melakukan tindakan-tindakan apapun baik secara sendiri maupun 
bersama-sama dengan pesaing untuk mengatur peredaran 

dan/atau pemasaran sapi di Indonesia. Dalam LDP tidak ada bukti 
bahwa Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS telah melakukan 
hal-hal untuk mempengaruhi harga jual sapi. Tim Investigator 

hanya berasumsi dan menduga tanpa ada fakta atau dasar yang 
jelas serta tidak ada alat bukti yang sah.  -------------------------------  

 

11. Di dalam LDP juga tidak ada bukti bahwa Terlapor XX/TUM dan 

Terlapor XXVII/BPS telah membuat kesepakatan (baik secara 
tertulis maupun tidak tertulis) dengan pelaku usaha manapun 

untuk mengatur pasokan sapi. Kesepakatan dengan pelaku usaha 
lain diperlukan untuk menetukan apakah kegiatan pengaturan 
pasokan barang/jasa dilakukan secara bersama-sama dengan 

pelaku usaha lain. Dalam konteks ini, pernyataan-pernyataan Tim 
Investigator dalam LDP mengenai adanya kesamaan perilaku 
dengan pelaku usaha pesaing BUKAN merupakan bukti adanya 

perjanjian atau kesepakatan. Ahli hukum                 Bpk. Kurnia 
Toha, S.H., LL.M., Ph.D juga menyatakan hal yang sama mengenai 

ini: ------------------------------------------------------------------------------  
 

”Penguasaan pasar beberapa pelaku usaha secara bersama perlu 
adanya kesepakatan atau perjanjian diantara mereka. Tanpa 
perjanjian, maka tidak mungkin ada penguasaan pasar secara 
bersama-sama.”  ------------------------------------------------------------------  

 (Bukti TXX – 6 dan Bukti TXXVII – 6) 
 

12. Disamping hal itu, tidak ada bukti baik dalam LDP maupun 
selama persidangan bahwa terdapat pembahasan mengenaikuota 
atau stok sapi dalam asosiasi atau menggunakan asosiasi sebagai 

sarana untuk mempengaruhi atau membicarakan kuota atau stok 
sapi, ataupun pengaturan terkait pemasaran dan/atau peredaran 

sapi.  ---------------------------------------------------------------------------  
 

13. Selanjutnya, dalam periode 9 s.d. 11 Agustus 2015 terdapat 

pemogokan untuk memotong sapi oleh perorangan atau badan 
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hukum yang memotong sapi (konsumen para Terlapor) sehingga 

peredaran dan penjualan sapi menjadi terhambat. Namun 
demikian, pemogokan ini merupakan hasil inisiatif dan 

kesepakatan para pemotong sapi itu sendiri (Bukti TXX – 18 / 
C136 dan Bukti TXXVII – 18 / C136), sehingga Terlapor XX/TUM 
dan Terlapor XXVII/BPS tidak dapat dipersalahkan untuk 

pemogokan ini. Selain itu, Terlapor XX/TUM dan Terlapor 
XXVII/BPS tidak pernah menyatakan tidak akan memasok kepada 
para konsumennya. Pada kenyataannya, apabila ada konsumen 

yang akan memotong sapi dan membeli dari Terlapor XX/TUM dan 
Terlapor XXVII/BPS, makaTerlapor XX/TUM dan Terlapor 

XXVII/BPS akan selalu memenuhi. Dalam LDP maupun selama 
persidangan Majelis Komisi, tidak ada bukti bahwa Terlapor 
XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS menyuruh, meminta, mengatur 

ataupun turut campur dalam bentuk apapun sehubungan dengan 
pemogokan ini.  --------------------------------------------------------------  

 

14. Dengan demikian unsur “dilakukan baik sendiri maupun bersama-
sama” dalam Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999 tidak terbukti.  ------  

 

UNSUR MENGAKIBATKAN PRAKTIK MONOPOLI DAN ATAU PERSAINGAN USAHA 

TIDAK SEHAT TIDAK TERBUKTI  ------------------------------------------------------  
 

UNSUR MENGAKIBATKAN PRAKTIK MONOPOLI TIDAK TERBUKTI  --------------------  
 

15. Pasal 1 angka 2 UU No. 5/1999 menyatakan:  -------------------------  
  

“Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau 
lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan 
atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga 
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan 
kepentingan umum.”  -------------------------------------------------------------  

 

16. Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa syarat yang 
harus dipenuhi dalam menentukan adanya praktik monopoli, 

yaitu:  --------------------------------------------------------------------------  
a. Terdapat pemusatan kekuatan ekonomi;  ---------------------------  
b. Mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran;  ---  

c. menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; dan  ----------------  
d. merugikan kepentingan umum.  --------------------------------------  

 

17. Syarat-syarat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 5/1999 di atas tidak 

terbukti dengan penjelasan sebagai berikut:  ---------------------------  
 
a) Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 5/1999, yang dimaksud 

dengan pemusatan kekuatan ekonomi adalah “penguasaan 
yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih 
pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan 
atau jasa”. ----------------------------------------------------------------  

 Terlapor XX/TUM sama sekali tidak mempunyai penguasaan 
yang nyata pada pasar bersangkutan karena berdasarkan data 
SPI pangsa pasar Terlapor XX/TUM dalam pasar sapi impor 
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hanya sebesar 9,74%. Dengan demikian, Terlapor XX/TUM 

tidak mungkin dapat menguasai pasar sapi.  -----------------------  

TERLAPOR XXVII/BPS sama sekali tidak mempunyai 

penguasaan yang nyata pada pasar bersangkutan karena 

berdasarkan data SPI 1,65,74%. Dengan demikian, TERLAPOR 

XXVII/BPS tidak mungkin dapat menguasai pasar sapi.  --------  

 

 Lebih jauh, Terlapor XX/TUM dan Terlapor XVII/BPS sama 

sekali tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan harga 
sapi yang tinggi secara sewenang-wenang kepada konsumennya 
(yaitu perorangan atau badan hukum yang memotong sapi) 

karena hal ini akan mengakibatkan konsumen dengan mudah 
akan berpindah ke sapi yang dijual oleh pelaku usaha pesaing 
lain yang jumlahnya sangat banyak (Bukti TXX – 7 / C133 dan 

Bukti TXXVII – 7 / C133).  ---------------------------------------------  

 Terlapor XX/TUM dan Terlapor XVII/BPS bukan sebagai 

penentu harga (price maker) dalam pasar bersangkutan karena 
harga jual terbentuk secara wajar berdasarkan hukum ekonomi 
”supply” dan ”demand” dalam pasar sapi. Dengan demikian, 

syarat terdapat “pemusatan kekuatan ekonomi” dalam perkara 
ini tidak terbukti.  -------------------------------------------------------  

b) Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa tidak terdapat 
pemusatan kekuatan ekonomi oleh Terlapor XX/TUM dan 

Terlapor XVII/BPS. Dengan demikian, unsur atau syarat 
“mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran” 
dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 5/1999 tidak terpenuhi.  ---------  

c) Selanjutnya, Terlapor XX/TUM dan Terlapor XVII/BPS tidak 
pernah melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat. Terlapor XX/TUM dan Terlapor 
XVII/BPS tidak pernah menghambat atau menghalangi pelaku 
usaha lain yang ingin masuk ke dalam pasar sapi. Terlapor 

XX/TUM dan Terlapor XVII/BPS dalam menjalankan kegiatan 
usahanya selalu memperhatikan ketentuan hukum yang 
berlaku. Oleh karena itu, maka unsur “menimbulkan 
persaingan usaha tidak sehat”tidak terbukti.  ----------------------  

d) Terlapor XX/TUM dan Terlapor XVII/BPS juga tidak pernah 

melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum atau 
konsumen seperti misalnya memaksa konsumen untuk hanya 

membeli sapi dari Terlapor XX/TUM dan Terlapor XVII/BPS. 
Konsumen Terlapor XX/TUM dan Terlapor XVII/BPS 
sepenuhnya mempunyai kebebasan untuk memilih sapi dari 

pelaku usaha yang lain. Demikian pula, harga sapi Terlapor 
XX/TUM dan Terlapor XVII/BPS dijual dengan harga yang 

wajar dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya, dengan 
memperhatikan kualitas sapi yang dijual. Margin keuntungan 
yang diperoleh Terlapor XX/TUM dan Terlapor XVII/BPS dari 

penjualan sapi sama sekali tidak tinggi dan tergolong wajar, 
mengingat industri sapi merupakan industri padat modal 
dengan resiko yang tinggi. Bahkan terbukti bahwa pada periode 
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tertentu Terlapor XX/TUM dan Terlapor XVII/BPS kerap 

mengalami kerugian.  ---------------------------------------------------  

e) Berdasarkan penjelasan, analisa dan bukti di atas, terbukti 

bahwa Terlapor XX/TUM dan Terlapor XVII/BPS tidak 
melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum atau 
konsumen. ----------------------------------------------------------------  

18. Berdasarkan penjelasan di atas maka terbukti bahwa seluruh 
unsur praktik monopoli yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 
5/1999 adalah tidak terbukti. ---------------------------------------------  

 
UNSUR MENGAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TIDAK TERBUKTI 

 
19. Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999 menyatakan: --------------------------  
 

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha 
dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan 
hukum atau menghambat persaingan usaha.”  ------------------------------  

 Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat syarat yang harus 

dipenuhi dalam menentukan adanya persaingan usaha tidak 
sehat, yaitu:  ------------------------------------------------------------------  

a. Tidak ada persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan 
kegiatan produksi atau pemasaran barang; dan  ------------------  

b. Dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha.  -------------------------------------  

 

20. Dalam pasar sapi, kenyataannya masing-masing atau setiap 
feedloter saling bersaing secara ketat satu sama lain. Hal ini 

disebabkan antara lain oleh banyaknya jumlah pelaku usaha 
dalam pasar sapi dan konsumen memiliki kebebasan yang seluas-

luasnya untuk memilih membeli sapi dari pihak manapun. Hal ini 
secara lengkap telah Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS 
jelaskan pada Bagian II dari Kesimpulan ini.  ---------------------------  

 

21. Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS dalam menjalankan 

kegiatan usahanya selalu bertindak secara patut dan tidak 
melawan hukum. Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS 

dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu memperhatikan 
etika bisnis serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam LDP pun 
tidak ada bukti bahwa Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS 

melakukan perbuatan yang melanggar hukum. ------------------------  
 

22. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Terlapor XX/TUM dan 
Terlapor XXVII/BPS tidak pernah menghambat persaingan usaha. 
Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak pernah 

menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar 
bersangkutan yang sama. Hal ini dibuktikan salah satunya dengan 
bertambahnya perusahaan importir sapi dari tahun ke tahun. ------  
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23. Dengan demikian, unsur “dilakukan dengan cara tidak jujur, 
melawan hukum atau menghambat persaingan usaha” yang diatur 
dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999 tidak terbukti. ----------------  

 
24. Berdasarkan seluruh uraian, analisa dan bukti di atas, maka 

terbukti bahwa Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS tidak 
melanggar Pasal  19 huruf c UU No. 5/1999.  --------------------------  

 

Berdasarkan seluruh alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti dan 
dasar-dasar hukum yang diuraikan di dalam Kesimpulan ini, 
Terlapor XX/TUM dan Terlapor XXVII/BPS memohon kepada 

Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 untuk 
memberikan Putusan bahwa Terlapor XX/TUM dan Terlapor 

XXVII/BPS TIDAK MELANGGAR Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU 
No. 5/1999.  ------------------------------------------------------------------  

 

37. Menimbang bahwa Terlapor XXI (PT Widodo Makmur Perkasa) 

menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya 

memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T21.6):  -------------------------  

1) Bahwa Terlapor XXI tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang 

dimaksud dalam Keberatan serta Sanggahan Kami terhadap 
Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha serta bukti – bukti tertulis maupun Keterangan Saksi fakta 

dan Saksi Ahli  yang para Terlapor dan Terlapor XXI sampaikan 
pada persidangan ini; ------------------------------------------------------  

 

2) Bahwa Terlapor XXI menolak dan membantah seluruh dalil-dalil 
yang diajukan oleh Investigator Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha, baik terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, serta bukti-
bukti maupun keterangan saksi ahli yang diajukan Investigator 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, terkecuali yang 

kebenarannya telah diakui dan terbukti secara tegas; ---------------  
 

3) Bahwa Terlapor XXI tidak akan terbawa alur argumentasi 

Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sehingga untuk 
menjawab dalil–dalil tersebut Terlapor XXI a quo cukup dengan 

mengklarifikasikannya sebagai berikut : -------------------------------  
 

A. TERLAPOR XXI TIDAK MEMENUHI UNSUR – UNSUR Pasal 11 
Undang – undang No. 5 Tahun 1999. -----------------------------------  

 

1. Bahwa Pasal 11 UU No.5 Tahun 1999 menyatakan sebagai 

berikut:  -----------------------------------------------------------------  
 

“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”.  ----  

 

2. Bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya 

pelanggaran Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, adapun unsur-
unsurnya sebagai berikut:  -------------------------------------------  
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 pelaku usaha;  ----------------------------------------------------  
 

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 

angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah 
orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 
badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan 
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 
wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri 
maupun bersama-sama melalui perjanjian, 
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang 
ekonomi;  -----------------------------------------------------------  

 

 perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang 
bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur 
produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau 
jasa;  ----------------------------------------------------------------  

 

Bahwa perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 

angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah Suatu 
perbuatan satu atau lebih pelakuusaha untuk 
mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha 
laindengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak 
tertulis;  ------------------------------------------------------------  

 
 yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

dan/atau persaingan usaha tidak sehat; ---------------------  
 

3. Bahwa seiring dari uraian atas unsur dari ketentuan pasal 11 

Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat di tarik 
kesimpulan bahwa harus ada kesepakatan yang dituangkan 

dalam suatu perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku 
usaha lainnya untuk berkoordinasi mempengaruhi harga 
dan/atau untuk mengatur distribusi guna memperoleh 

keuntungan yang lebih besar daripada keuntungan yang 
diperoleh pelaku usaha pada saat tidak melakukan praktek 
kartel (keuntungan wajar). Perjanjian yang dimaksudkan 

adalah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 7 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;  ---------------------------  

 

4. Bahwa kemudian pelaku usaha yang akan mengikatkan diri 
dalam suatu perjanjian kartel tersebut, haruslah mempunyai 

kewenangan dan kemampuan pengaturan di dalam pasar 
sehingga praktek kartel ini dapat berjalan efektif, karena jika 
pelaku usaha tersebut tidak mempunyai kewenangan dan 

kemampuan pengaturan maka sulit untuk melakukan 
praktek kartel;  ---------------------------------------------------------  
 

5. Bahwa Franz Jürgen Säcker dan Jens Thomas Füller merujuk 
bahwa‘pasar bersangkutan’ untuk permasalahan yang relevan 

dengan Perkara aquo, yaitu dugaan pelanggaran Pasal 5 UU 
5/1999 tentang penetapanharga adalah dengan melihat 
kepada pasar bersangkutan factual; --------------------------------  
 

6. Perumusan kartel secara rule of reason oleh pembentuk 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diartikan pelaku 



 

 
-693 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

usaha dapat membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga 
dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang 

atau jasa asalkan tidak mengakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. ---------------------  
 

7. Dengan kata lain hal ini dapat diartikan pembentuk Undang – 
undang Persaingan Usaha melihat bahwa sebenarnya tidak 
semua Perjanjian kartel dapat menyebabkan persaingan 

usaha tidak sehat, seperti perjanjian yang tujuannya tidak 
menghambat persaingan, pembuat Undang – undang 

mentolerir perjanjian kartel seperti itu. (Andi Fahmi Lubis, 
et.al.,2009:108) ---------------------------------------------------------  
 

8. Bahwa seiring dari hal sebagaimana tersebut diatas, dapat 
kita simpulkan kembali sebagai berikut:  --------------------------  

 

a. Untuk melakukan praktek kartel haruslah ada perjanjian 
diantara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya;  -----   

b. Haruslah ada koordinasi antar pelaku usaha tersebut 

mempengaruhi harga; --------------------------------------------  
c. mempertahankan harga guna mendapatkan keuntungan 

yang tinggi;  --------------------------------------------------------  

 
d. Pelaku usaha tersebut haruslah mempunyai kewenangan 

dan kemampuan untuk mengatur harga dan jumlah 
produksi di pasar; -------------------------------------------------  

 

9. Bahwa tidak ditemukan adanya kesepakatan diantara 
Terlapor XXI denganTerlapor lainnya yang dituangkan dalam 
suatu perjanjian dan juga tidak pernah bersepakat dan/atau 

menuangkan dalam suatu perjanjian tertulis apapun; ----------   
 

10. Didasarkan atas fakta, bahwa Terlapor XXI hanya dapat 

mensuply kebutuhan sapi di Jabodetabek sebesar +4,5 
%berdasarkan Tabel yang dibuat oleh Pelapor (team 

Investigator) dalam LDP, dimana hal ini membuktikan bahwa 
Terlapor XXI di dalam pasar tidak mempunyai kewenangan 
untuk mengatur harga dan jumlah produksi  karena untuk 

kuota sapi pun adalah kewenangan dari pejabat Pemerintah 
terkait (Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdaganga); 

 

11. Bahwa Terlapor XXI tidak pernah membuat perjanjian apapun 

(baik secara tertulis maupun tidak tertulis) dengan pelaku 
usaha lain atau para pelaku usaha pesaing berkaitan dengan 
hal-hal yang dituduhkan oleh Investigator. Dalam 

menentukan kebijakan harga jual Sapi, Terlapor XXI 
melakukan hal tersebut secara independen dan tidak 

melakukan koordinasi dalam bentuk apapun dengan pihak 
manapun, dan harga sapi diatara para feedloter adalah tidak 
sama dan kompetitif; --------------------------------------------------  

 

12. Bahwa ketiadaan kesepakatan antara Terlapor XXI dengan 
Terlapor lain membuktikan tidak ada koordinasi diantara 
Terlapor XXI dengan Terlapor lainnya untuk mempengaruhi 

harga, mempertahankan harga guna mendapatkan 
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keuntungan yang tinggi, dengan demikian atas unsur ini tidak 

terpenuhi;  --------------------------------------------------------------  
 

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 terdapat beberapa unsur yang harus 

dibuktikan. Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif (bukan 
alternatif). Dengan demikian tidak terpenuhinya salah satu 

unsur mengakibatkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 
11 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 menjadi tidak 
terbukti; -----------------------------------------------------------------  

 

14. Dengan demikian Terlapor XXI berkesimpulan bahwa Team 
Investigator dalam penyelidikannya terdapat kekeliruan dalam 
menerapkan ketentuan Pasal 11 Undang- Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang praktek kartel, sehingga menempatkan 
Terlapor XXI sebagai Terlapor dalam perkara ini; ----------------  

 

15. Bahwa tidak ada perjanjian antara Terlapor XXI dengan 

pelaku usaha yang lain, dengan demikian unsur perjanjian 
tidak terpenuhi ---------------------------------------------------------  

 

A.I.  FAKTA – FAKTA HUKUM  --------------------------------------------------  
 

1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan 
Republik Indonesia nomor 46/M-DAG/PER/8/2013, 
setiapimportasi Sapi diharuskan terlebih dahulu memperoleh 

Rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian, untuk 
selanjutnya meminta surat Persetujuan Import dari 
Kementerian Perdagangan untuk memperoleh alokasi per 

triwulan; -----------------------------------------------------------------  
 

2. Bahwa jelas yang mengatur jumlah sapi import beredar di 
JABODETABEK adalah Pemerintah Republik Indonesia cq 

Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian 
Perdagangan Republik Indonesia; -----------------------------------  

 

3. Bahwa pada faktanya Terlapor XXI melakukan realisasi 

Import adalah sesuai dengan aturan sebagaimana yang tertera 
dengan tegas pada Kartu Kendali Realisasi Impor yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Direktorat 
Jenderal Perdagangan Luar Negeri;  --------------------------------  

 

4. Bahwa Terlapor XXI dalam melakukan upaya mendapatkan 

pasokan/alokasi Sapi mengetahui dengan jelas ketentuan 
yang harus dipenuhi dan prosedur serta jangka waktu yang 
harus dilewati berdasarkan pada ketentuan Undang-undang 

Republik Indonesia nomor 18 tahun 2009 Tentang Peternakan 
dan Kesehatan Hewan sebagaimana yang telah dirubah 
dengan Undang-undang nomor 41 Tahun 2014. Oleh 

karenanya adalah tidak lah mungkin mengatur pasokansapi 
dengan tujuan untuk mengatur harga sapi dipasaran;----------  

 

5. Bahwa untuk melakukan pemasukan sapi dari negara asal ke 

pelabuhan di Indonesia tidaklah dapat ditentukan dan diatur 
sendiri mengeenai waktupengiriman oleh Terlapor XXI oleh 
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karena jarak tempuh dan proses pengiriman darinegara asal 

harus pula mengikuti aturan pihak-pihak lain di negara asal 
tersebut;  ----------------------------------------------------------------  

 

6. Bahwa Terlapor XXI sebagai pelaku usaha juga tidak pernah 

melakukan koordinasi dengan pihak pelaku usaha lain karena 
untuk SPI dan alokasi langsung dimohonkan kepada 

Kementerian Pertanian dan kepada pihak Direktorat Jenderal 
Perdaganganluar Negeri Kementerian Perdagangan dan tidak 
ada kaitannya dengan APFINDO; ------------------------------------  

 
7. Jelas dinyatakan bahwa apabila Terlapor XXI gagal atau tidak 

dapat memenuhi realisasipersetujuan impor dari Pemerintah, 

maka Terlapor XXI dapat dikenakan sanksi sebagaimana 
diatur dalam ketentuan pasal 26 dan 27 Undang – undang 

nomor 46 Tahun 2013; ------------------------------------------------  
 

8. Bahwa Terlapor XXI tidak dapat untuk menjual secara 

langsung sapi kepada para pengecer, karena Terlapor hanya 
menjual sapi dalam kondisi hidup. Oleh karenanya tidak 

mungkin Terlapor XXI selaku pelakuusaha 
menikmati/mendapat harga yang tinggi dari penjualan sapi 
tersebut karena harga dari Terlapor XXI hanya sampai RPH; --  

 
B. TERLAPOR XXI TIDAK MEMENUHI UNSUR – UNSUR Pasal 19 

huruf c Undang – undang No. 5 Tahun 1999. -------------------------  

 
1. Pasal 19 Huruf c Undang – undang no 5 tahun 1999 

menyatakan : -----------------------------------------------------------  
 

“Pelaku Usaha dilarang melakukan satu atau beberapa 
kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang 
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoly dan atau 
persaingan usaha tidak sehat berupa : c. Membatasi peredaran 
dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar 
bersangkutan”  ---------------------------------------------------------  

 

2. Bahwa tidak ada kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor 

yang terkait untuk melakukanpengaturan pemasokan sapi 
yang direalisasikan maupun tidak, Karena Terlapor XXI telah 
melaksanakan kewajiban merealisasikan lebih dari 80 % dari 

alokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan volume dan 
jangka waktu tertentu; ------------------------------------------------  
 

3. Bahwa ketiadaan kesepakatan antara Terlapor XXI dengan 
Terlapor lain membuktikan tidak ada koordinasi diantara 

Terlapor XXI dengan Terlapor lainnya untuk mempengaruhi 
harga, mempertahankan harga guna mendapatkan 
keuntungan yang tinggi, dengan demikian atas unsur ini tidak 

terpenuhi;  --------------------------------------------------------------  
 

4. Bahwa Terlapor XXI langsung mengurus pengurusan SPI 

setiap periode Import;  ------------------------------------------------  
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Bahwa unsur-unsur tersebut di atas bersifat kumulatif dan 

bukan bersifat alternatif, dengan demikian tidak terpenuhinya 
salah satu unsur mengakibatkan tuduhan pelanggaran 

terhadap Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 menjadi tidak terbukti;   ---------------------------------------  

 

5. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam hal ini adalah 
pelaku usaha yang diduga melanggar Pasal 19 huruf c 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun sesuai yang 

telah diuraikan oleh Terlapor XXI dalam Tanggapan dan 
Keberatan pada tanggal 22 September 2015, dan kesaksian 

Terlapor dalam persidangan dan dalam kesimpulan ini, maka 
Terlapor XXI sama sekali tidak melanggar Pasal 19 huruf c 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian 

unsur pelaku usaha dalam perkara ini tidak terbukti;  ---------  
 

6. Bahwa dalam perkara ini, unsur yang paling pokok yang 

harus dibuktikan adalahapakah terdapat koordinasi atau 
kerja sama antara para pelaku usaha importer sapi untuk 
membatasi peredaran dan/atau penjualan sapi;  ----------------  

 

7. Bahwa apa yang dimaksud dengan membatasi peredaran 
barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 

huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah apabila 
pelaku usaha sendiri maupun pelaku usaha lain melakukan 

tindakan pengurangan jumlah barang, untuk pembuktian 
tersebut hal yang pertama kali harus dibuktikan adalah 
adanya koordinasi atau kerjasama yang menyatakan 

kesepakatan mengenai pembatasan barang, untuk 
mekanisme kedua perlu ada mekanisme koordinasi di pasar 

untuk membatasi pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam 
pasar bersangkutan”;--------------------------------------------------  

 

8. Bahwa dalam perkara a quo, Terlapor XXI tidak pernah 
melakukan tindakan yang bertujuan untuk membatasi 
peredaran dan/atau penjualan sapi baik sendiri maupun 

dengan berkoordinasi atau bekerja sama dengan pelaku 
usaha lain; --------------------------------------------------------------  

 

9. Bahwa selama proses persidangan tidak ada bukti bahwa 
Terlapor XXI melakukan koordinasi atau kerja sama dengan 

pelaku usaha lain untuk membatasi peredaran dan/atau 
penjualan sapi; ---------------------------------------------------------  

 

10. Dengan demikian Unsur melakukan satu atau beberapa 
kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain 
untuk membatasi peredaran dan/atau penjualan barang 

dan/atau jasa pada pasar bersangkutan tidak terpenuhi; ------  
 

Unsur menyebabkan persaingan usaha tidak sehat;  ----------------  
 

1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat 

menurut ketentuanPasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 
adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan 
kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 
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yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum 

atau menghambat persaingan usaha;  -----------------------------  
 

2. Bahwa Terlapor adalah merupakan pesaing, yang seharusnya 

bersaing dalam melakukan importasi, dan didasarkan fakta 
bahwa Terlapor tidak terdapat kerjasama baik secara 

langsung maupun tidak langsung sebagaimana telah 
diuraikan tersebut diatas; --------------------------------------------  

 

3. Bahwa Terlapor sebagai Importir selalu merealisasikan Impor 
sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah yaitu 
minimal 80% dan tidak pernah menahan pasokan;--------------  

 

4. Bahwa dengan demikian unsur menyebabkan persaingan 
usaha tidak sehat tidak terpenuhi; ---------------------------------  

 

C. TENTANG BUKTI – BUKTI TERLAPOR XXI  ----------------------------  
 

 

BUKTI 

 

 

KETERANGAN 

Bukti  
T XXI -1 

Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 
04.PI-54.12.0162 Tertanggal 14 Desember 2012, perihal 

persetujuan Impor Sapi Bakalan 
 
Bukti ini membuktikan bahwa: 

 

atas persetujuan impor sapi bakalan tahun 2013 dari 
Pemerintah sebagaimana tersebut diatas, Terlapor telah 

memenuhi kewajiban merealisasikan atas persetujuan import 

sapi bakalan sebesar 99% pada tahun 2013. 

Bukti  

T XXI -2 

Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 

04.PI-58.13.0064 Tertanggal 27 September 2013 perihal 

persetujuan Impor Hewan sapi potong. 

Bukti ini membuktikan bahwa: 
 

atas persetujuan impor sapi potong tahun 2013 dari 
Pemerintah sebagaimana tersebut diatas, Terlapor telah 

memenuhi kewajiban merealisasikan atas persetujuan import 

sapi potong sebesar 100% pada tahun 2013. 

Bukti  

T XXI - 3 a 

s/d 3 d 

3.a.Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 

04.PI-54.13.0158 Tertanggal 24 Desember 2013 perihal 

persetujuan Impor HewanUntuk Sapi Bakalan; 

3.b.Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 

04.PI-54.14.0057 Tertanggal 25 Maret 2014 perihal 

persetujuan Impor HewanUntuk Sapi Bakalan;0 

3.c.Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 

04.PI-54.14.0139 Tertanggal 19 Juni 2014 perihal 

persetujuan Impor HewanUntuk Sapi Bakalan; 

3.d.Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 

04.PI-54.14.0255 Tertanggal 19 September 2014 perihal 

persetujuan Impor HewanUntuk Sapi Bakalan; 
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 Bukti ini membuktikan bahwa atas persetujuan impor sapi 

bakalan tahun 2014 dari Pemerintah sebagaimana tersebut 

diatas, Terlapor telah memenuhi kewajiban merealisasikan 

atas persetujuan import sapi bakalan sebesar 86% pada tahun 

2014  

Bukti  

T XXI - 4 a 

s/d 4 c 

4.a.Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 

04.PI-54.13.0156 Tertanggal 24 Desember 2013 perihal 

persetujuan Impor Hewan sapi potong; 

4.b.Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 

04.PI-54.14.0056 Tertanggal 25 Maret 2014 perihal 

persetujuan Impor Hewan sapi potong; 

4.c.Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 

04.PI-54.14.0240 Tertanggal 19 September 2014 perihal 

persetujuan Impor Hewan sapi potong. 

 

Bukti ini membuktikan bahwa atas persetujuan impor sapi 

potong tahun2014 dari Pemerintah sebagaimana tersebut 

diatas, Terlapor telah memenuhi kewajiban merealisasikan 

atas persetujuan import sapi potong sebesar 90% pada tahun 

2014. 

Bukti  

T XXI - 5 a 

s/d 5 c 

5.a.Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 

04.PI-54.15.0300 Tertanggal 13 Januari 2015 perihal 

persetujuan Impor Hewan sapi bakalan; 

5.b.Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 

04.PI-54.15.0338 Tertanggal 27 Maret 2015 perihal 

persetujuan Impor Hewan sapi bakalan; 

5.c.Persetujuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 

04.PI-54.15.0432 Tertanggal 10 Juli 2015 perihal 

persetujuan Impor Hewan sapi bakalan. 

 

Bukti ini membuktikan bahwa atas persetujuan impor sapi 

bakalan tahun 2015 dari Pemerintah sebagaimana tersebut 

diatas, Terlapor telah memenuhi kewajiban merealisasikan 

atas persetujuan import sapi bakalan sebesar 99% pada tahun 

2015. 

Bukti  

T XXI - 6 a 

s/d 6 b 
 

 

6.a. Rekapitulasi ijin import dan realisasi atas import tahun 

2013, 2014, dan 2015. 

6.b. Rincian Injin Import tahun 2013, 2014, dan 2015. 

 

Bukti ini membuktikan bahwa Terlapor dalam menajalankan 

kegiatan usahanya telah menerapkan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance (GCG), seperti prinsip akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, dan kepatutan, dimana dalam hal ini 

Terlapor telah melaksanakan, memenuhi kewajiban 

merealisasikan atas persetujuan import sapi baik sapi bakalan 

maupun sapi potong sesuai dengan ketentuan Pemerintah 

yang berlaku yaitu paling sedikit 80 % (delapan puluh persen) 

dari akumulasi Persetujuan Impor selama 1 (satu) tahun. 

 

 

D. TENTANG BUKTI – BUKTI Tambahan TERLAPOR XXI dalam 

persidangan  -----------------------------------------------------------------  
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1. Penjualan Tahun 2015. -----------------------------------------------  
 

Bukti ini membuktikan bahwa penjualan ditentukan juga oleh 
kurs yang terjadi selain factor biaya Karantina, bea Masuk, 
Transport in, Pajak – Pajak, dimana lonjakan terbesar terjadi 

di medio bulan Agustus september 2015, pada saat itu 1 US 
Dollar mencapai harga Rp. 14.000,-lebih, maka rata – rata 

harga jual sapi di bulan Agustus 2015 berkisar Rp. 38.000/kg 
sampai dengan Rp. 43.000/kg. --------------------------------------  

2. Kurs dollar tahun 2015. ----------------------------------------------  
 

 
 

Bukti ini membuktikan bahwa dikarenakantrend kurs dollar 

yang terus tidak stabil, maka mengakibatkan naik dan turun 
harga beli sapi di Australia sehingga berdampak kepada 
menentukan harga jual sapi.  ----------------------------------------  

 

3. Pembelian dari para Eksportir tahun 2015. -----------------------  
 

Bukti ini membuktikan bahwa Terlapor selalu mencari harga 

beli sapi dari para ekportir sapi Australia dengan harga yang 
paling baik sehingga dapat di jual di Indonesia dengan harga 
yang terjangkau oleh pangsa pasar di Indonesia. ----------------  

 

4. Data PIB tahun 2015 --------------------------------------------------  
 

 Bukti ini membuktikan bahwa adanyapengenaan pajak 
sebesar 5% berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 
2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan 
Pembebanan Tarif Bea MasukAtas Barang Impor untuk pos 
tarif 0102.29.90.00 ditetapkan dengan tarif bea masuk 5), dan 
Pajak PPH 22. Dengan dikenakan pajak bea masuk  sebesar 

5%, maka hal tersebut menjadi penambahan nilai cost untuk 
harga jual sapi.  --------------------------------------------------------  

 

5. Surat jalan pada tanggal 7-13 Agustus 2015. ---------------------  
 

Bukti ini membuktikan bahwa Terlapor tetap mejalankan 
aktifitas seperti biasa yaitu tetap melayani permintaan sapi 

dari para pelanggannya.   ---------------------------------------------  
 

6. Laporan rugi laba bulan Agustus 2015. ----------------------------  
 

Bukti ini membuktikan bahwa Terlapor adalah Perusahaan 
yang menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate 

 11.500,00

 12.000,00

 12.500,00

 13.000,00

 13.500,00

 14.000,00

 14.500,00
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Governance (GCG), seperti prinsip akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, dan kepatutan serta kepedulian; ---------  
 

7. HPP tahun 2015. -------------------------------------------------------  
 

Bukti ini membuktikan bahwa untuk menentukanharga jual 
sapi dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu :  -------------------  

 

a. Harga Pembelian Sapi dari Australia karena didasari oleh 
Kurs Dollar (yang terus tidak stabil);  --------------------------  

b. Biaya Karantina; ---------------------------------------------------  

c. Bea Masuk; ---------------------------------------------------------  
d. Transport in; -------------------------------------------------------  
e. Pajak – Pajak. ------------------------------------------------------  

 

E. KETERANGAN TERLAPOR XXI -------------------------------------------  
 

Bahwa pada sidang pada tanggal 24 Februari 2016 Terlapor XXI 
memberikan keterangan di persidangan dan yang hadir dalam 

persidangan guna memberikan keterangan adalahbapak Raden 
Marlan, Bsc, selaku Direktur PT. Widodo Makmur Perkasa, 

denganmemberikan pernyataan dan penjelasannya dalam 
kesaksiannya di sidang KPPU diantaranya adalah sebagai berikut; 

 

a. Bawha saksi adalah Direktur dari PT. Widodo Makmur 
Perkasa;  ----------------------------------------------------------------  

 

b. Bahwa PT.Widodo Makmur Perkasa berdiri dari tahun 2002 

dan mulai mengimpor sapi sejak tahun 2005; -------------------  
 

c. Bahwa PT. Widodo Makmur Perkasa memiliki saham di PT. 

Pasir Tengah, di beli pada tahun 2007; ---------------------------  
 

d. Bahwa penjualan PT. Widodo Makmur Perkasa rata – rata 
1500-1600 ekor perbulan; -------------------------------------------  
 

e. Bahwa PT. Widodo Makmur Perkasa selama ini bisa 
merealisasi 100% semua Ijin Import nya karena bila tidak 
akan dikenakan sanksi dari Pemerintah; -------------------------  
 

f. Bahwa Pada bulan Agustus 2015, pada saat terjadi 
Pemogokan oleh RPH, PT. Widodo Makmur Perkasa tetap 
melakukan penjualan pada 2 RPH yang tidak ikut mogok; ----  
 

g. Bahwa tidak ada hubungan import antar PT, Karena masing 
– masing memiliki ijin sendiri – sendiri; ---------------------------  
 

h. Bahwa Harga Jual PT. Widodo Makmur Perkasa ditentukan 

juga oleh kurs yang terjadi, dimana lonjakan terbesar terjadi 
di medio bulan Agustus september 2015, pada saat itu 1 US 
Dollar mencapai harga Rp. 14.000,- lebih; -----------------------  
 

i. Bahwa rata – rata harga jual sapi di bulan Agustus 2015 
berkisar Rp. 38.000/kg, Rp. 39.000/kg dan Rp. 42.000/kg; --  
 

j. Bahwa harga jual di perhitungkan berdasarkan, daya serap 

pasar, pajak, kurs mata uang, biaya karantina, biaya masuk 
dll; -----------------------------------------------------------------------  
 

k. Bahwa berat ideal sapi yang diimpor adalah 320 kg, dan 

berat ideal yang dicari adalah sekitar 450 kg; --------------------  
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l. Bahwa antara PT. Widodo Makmur Perkasa dengan PT. Pasir 

Tengah tidak pernah saling mendistribusikan Sapi. ------------  
 

Dari fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas, telah jelas dan 
terang bahwa :  --------------------------------------------------------------  

 

a. PT. Widodo Makmur Perkasa selama ini bisa merealisasi ijin 
import, dan bisa menjual seluruh sapi yang telah digemukan; 

 

b. Bahwa pada saat pemogokan, masih tetap melakukan 
penjualan ke beberapa RPH yang tidak ikut mogok;  -----------  

 

c. Bahwa harga jual di perhitungkan berdasarkan, daya serap 
pasar, pajak, kurs mata uang, biaya karantina, biaya masuk;  

 

d. PT. Widodo Makmur Perkasa dan PT. Pasir Tengah tidak 
pernah saling mendistribusikan sapi. -----------------------------  

 

e. Bahwa proses penggemukan bisa berlangsung 120 hari 
tergantung berat awal dari sapi, dan waktu penggemukan 
selama 120 hari diatur dalam ketentuan pasal 36 B ayat 5 

Undang – undang No. 41 Tahun  2014; ---------------------------  
 

F. BUKTI SAKSI TERLAPOR XXI --------------------------------------------  
 

Bahwa Terlapor XXI menghadirkan 2 orang saksi ahli  dalam 
persidangan, adapun saksi – saksi Terlapor XXI menerangkan 
sebagai berikut : ------------------------------------------------------------  

 

1. Bahwa pada sidang pada tanggal 19 Januari 2016 pihak 

terlapor mengajukan saksi Ahli yang bernama Dr. Ir. Rochadi 
Tawaf, M.S., dan memberikan pernyataanserta penjelasan 
yang pada intinya dalam kesaksiannya di sidang KPPU 

diantaranya adalah sebagai berikut :  -----------------------------  
 

a. Bahwa saksi adalah ahli persapian;  -------------------------  
 

b. Permasalahan import sapi di Indonesia carut marut 
disebabkan oleh kebijankan Pemerintah tahun 2012 dan 
2013.di tahun 2012 terjadi penurunan import sapi 

bakalan dari 53 % menjadi 17,5 %, dan di tahun 2013 
adanya peraturan Menteri Perdagangan nomor 699 / 
2013, Pemerintah membuka kran import daging seluas-

luasnya. Sehingga menyebabkan daging import masuk 
sampai ke pasar becek. Yang kedua adalah adanya 

kebijakan di tahun 2015 dengan pemotongan 
kuotaimport di kuartal. Pemotongan kuota ini 
mengganggu bisnis sapi potong di dalam negeri, harga 

tidak dapat dikendalikan; --------------------------------------  
 

c. Bahwa feedloter mempunyai pengaruh dalam 

menentukna harga daging sapi di pasaran tapi tidak 
besar, karena faktor penentu harga daging terdiri dari 
faktor internal dan ekternal. Faktor ekternal misalnya 

perubahan nilai dolar, volume usaha, teknologi; -----------  
 

d. Bahwa Feedlooter tidak tahu menahu tentang harga 
setelah menyerahkan sapinya ke RPH, sehingga 

feedlooter tidak dapat mengatur harga daging, yang 
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menentukan bisnis ini sampai ke hilir (konsumen) 

adalah para pedagang daging; ---------------------------------  
 

e. Bahwa telah terjadi kesalahpahaman apabila ada pejabat 
yang menyebutkan adanya penimbunan pada usaha 

penggemukan sapi. Di dalam dunia peternakan ada 
hukum hasil lebih yang berkurang, sapi akan memiliki 

nilai tambah hanya pada periode tertentu dan umur 
tertentu. Artinya apabila sapi diperpanjang waktu 
penggemukannya, yang bertambah adalah lemak. Nilai 

tambahnya akan berkuran, dan bisnis sapi akan 
menjadi rugi; -----------------------------------------------------  
 

f. Bahwa waktu yang ideal untuk penggemukan sapi 

adalah antara 60-120 hari, jika lebih dari 120 hari nilai 
sapi akan berkurang, sehingga tidak menguntungkan 

bagi feedloter; ----------------------------------------------------  
 

g. Awal carut marut import sapi adalah pada tahun 2011 di 
mana BPS melakukan pendataan sapi dan kerbau. 

Dicatat populasi sapi 14,8 juta ekor. Angka tersebut 
tidak menunjukan ketersediaan yang real, data tersebut 

tidak membedakan mana potential stock, mana 
livestock, mana ready stok. Kemudian Pemerintah 
menurunkan kebijakan import menyebabkan harga 

melambung tinggi; -----------------------------------------------  
 

h. Bahwa sampai dengan saat ini walaupun Pemerintah 
telah memberikan tambahan izin import sapi siap potong 

sebanyak 50.000 ekor, ternyata tidak seluruhnya 
terealisasi; --------------------------------------------------------  
 

i. Bahwa Pemerintah yang mengatur distribusi, 

dilaksanakan oleh Pengusaha, dan bila Pengusaha 
melanggar kuota dan atau periodesasi yang di tetapkan 

oleh Pemerintah maka Pengusaha akan dikenakan 
sanksi oleh Pemerintah; ----------------------------------------  
 

j. Bahwa pada saat ini di Jakarta harga daging tidak naik, 

karena yang beredar dipasaran dipenuhi oleh sapi lokal, 
sapi impor, daging impor, produk daging dan daging 
illegal;--------------------------------------------------------------  
 

k. Bahwa harga menjadi tinggi di sebabkan pula oleh 
restructuring yang dilakukan oleh para pengusaha 
mengingat terjadi pengurangan impor dari 250.000 ekor 

menjadi 50.000 ekor; -------------------------------------------  
 

Dari fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas, telah jelas 
dan terang bahwa :  ---------------------------------------------------  

 

a. Distribusi merupakan domain Pemerintah, sementara 
para pengusaha tidak dapat mempengaruhi jumlah sapi 

yang di import; ---------------------------------------------------  
 

b. Sapi hanya memiliki periode tertentu untuk 
penggemukan, dengan rentang 60-120 hari, tergantung 

berat asal, setelah 120 hari maka sapi tidak akan 
menguntungkan karena yang bertambah adalah lemak, 
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sehingga tidak mungkin pengusaha melakukan 

penimbunan atau menahan stok, karena akan 
mengalami kerugian; --------------------------------------------  

 

c. Bahwa feedlooter tidak bisa mengendalikan harga di 

pasaran, karena feedlooter hanya menjual sampai ke 
RPH, sementara dari sapi hidup sampai ke konsumen 

berupa daging yang mengatur harga nya adalah para 
pedagang daging; ------------------------------------------------  

 

2. Bahwa pada sidang pada tanggal 02 Maret 2016 pihak 
terlapor mengajukan saksi Ahli yang bernama Dr. Kurnia 

Toha, S.H. dan memberikan pernyataanserta penjelasan yang 
pada intinya dalam kesaksiannya di sidang KPPU 
diantaranya adalah sebagai berikut : ------------------------------  

 

a. Kartel merupakan kolaborasi antara pelaku usaha untuk 
mengatur produksi, harga, dan wilayah pemasaran 

untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. 
Namun dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 
kartel diatur sebagai bentuk kerjasama pelaku usaha 

satu dengan pelaku usaha yang lain untuk mengatur 
produksi pasar yang bertujuan untuk mempengaruhi 

harga;  -------------------------------------------------------------  
 

b. Unsur yang harus dipenuhi dalam pelanggaran pasal 11 
adalah harus ada kerjasama perjanjian untuk mengatur 

pemasaran dan baik produksi barang / jasa yang 
mengkibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat; -------------------------------------------------------  
 

c. Kartel akan efektif bila : ada kesepakatan antara pelaku 
usaha, pelaku usaha yang bersepakat harus mayoritas, 

juga harus menguasai pasar, kemudian ada sanksi dan 
reward; ------------------------------------------------------------  
 

d. Yang dimaksud dengan pembatasan peredaran dan 

penjualan adalah pelaku usaha ingin barang tersebut 
hanya dikuasai beberapa pedagang atau distributor. Jadi 
tujuannya adalah agar pelaku usaha pesaing tidak bisa 

mendapatkan barang tersebut; -------------------------------  
 

e. Dalam masalah pembuktian bukti tidak langsung saja 
tidak cukup, tetapi harus di backup dengan alat bukti 

lain, untuk kartel hukum di Amerika tidak akan 
menghukum hanya dengan bukti tidak langsung; ---------  
 

f. Bahwa harga yang relatif sama bisa menunjukan adanya 

persaingan yang sangat ketat diantara para pelaku 
usaha; -------------------------------------------------------------  
 

g. Unsur penting dalam kartel adalah adanya kerjasama 
untuk mendapatkan keuntungan, sehingga bila 
mengikuti himbauan Pemerintah untuk menentukan 

harga, maka hal tersebut bukan kartel; ---------------------  
 

h. Pasal 11 dan pasal 19 ayat c merupakan pasal dengan 
rule of reason, artinya biarpun unsur – unsurnya secara 

hukum terbukti namun bila ada alasan – alasan yang 
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wajar dan dapat diterima akal sehat maka tidak 

dihukum, prinsip rule of reason ini mirip dengan 
dasar/alasan pembenar; ---------------------------------------  
 

i. Bahwa pada intinya kartel adalah kesepakatan antara 

pelaku usaha. Apabila ada campur tangan Pemerintah, 
terutama mengenai harga, maka tuduhan kartel menjadi 

tidak relevan. Apalagi jika ada himbauan negara yang 
membuat pelaku usaha rugi. Tujuan kartel itu membuat 
harga naik, kalau membuat rugi itu bukan kartel; --------  
 

j. Datang dan hadir dalam satu pertemuan adalah satu 
hal, tapi untuk membicarakan dan menyepakati sesuatu 
itu merupakan hal yang berbeda, dan tidak bisa 

dikatakan sebagai kesepakatan jika yang bertanda 
tangan tersebut bukan merupakan pengambil 

keputusan; -------------------------------------------------------  
 

k. Pasal 11 mensyaratkan semua unsur harus terpenuhi, 
jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka gugur atau 

tidak terbukti. ----------------------------------------------------  
 

Dari fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas, telah jelas 
dan terang bahwa:  ---------------------------------------------------  

 

a. Kartel terjadi bila ada kesepakatan antara pelaku usaha, 
pelaku usaha yang bersepakat harus mayoritas, juga 
harus menguasai pasar, sehingga bila market share nya 

kecil kartel tidak akan berjalan; ------------------------------  
 

b. Tujuan dari Kartel adalah mencari keuntungan, jadi bila 
kondisinya rugi atau bila ada intervensi Pemerintah 

tentang harga, maka tidak bisa dikatakan sebagai kartel;  
 

c. Pasal 11 dan pasal 19 ayat c merupakan pasal dengan 
rule of reason, artinya biarpun unsur – unsurnya secara 

hukum terbukti namun bila ada alasan – alasan yang 
wajar dan dapat diterima akal sehat maka tidak 

dihukum;  ---------------------------------------------------------  
 

d. Bukti tidak langsung saja tidak cukup, tetapi harus di 
backup dengan alat bukti lain; --------------------------------  

 

e. Bahwa harga yang relatif sama bisa menunjukan adanya 
persaingan yang sangat ketat diantara para pelaku 
usaha; -------------------------------------------------------------  

 
 

G. BUKTI SAKSI INVESTIGATOR KPPU ------------------------------------  
 

1. Bahwa pada sidang pada tanggal 6 November 2015 pihak 

Investigator mengajukan saksi fakta yang bernama Hariyanto 
selaku kepala RPH Jonggol dan Direktur Sinar Daging 
Perdana, dan bapak Hariyanto memberikan pernyataan dan 

penjelasan yang pada intinya dalam kesaksiannya di sidang 
KPPU diantaranya adalah sebagai berikut : ----------------------  

 

a. Bahwa RPH di Jonggol Pemda sebagai penggelola;  -------  
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b. Bahwa PT. SDP sebagai distributor dan dapat pasokan 

dari PT. CAM, dengan market 90% Modern yaitu 
supermarket dan resto; -----------------------------------------  

 

c. Bahwa PT. SDP sebelum tahun 2011 belum banyak 

focus di pasar modern dan potong tiap minggu sebanyak 
12 sampai dengan 14 ekor; ------------------------------------  

 

d. Bahwa PT. SDP adalah sebagai distributor daging sapi 
dan di RPH jonggol sebagai operator; ------------------------  

 

e. Perubahan dari produsen ke distributor adalah saat 

mencoba ke distributor lebih mudah dan 
menguntungkan serta bagian-bagian dari sapi yang sulit 
terjual bukan resiko, dan distributor bisa memilih bagian 

daging sapi sesuai dengan kebutuhan pemesanan; -------  
 

f. Dari tahun 2012 sampai sekarang masih potong sapi 
local selain sapi Import, tahun 2012 sekitar 10-15% sapi 

local, terutama pada tahun 2015 untuk serapan local di 
jual ke importir daging; -----------------------------------------  

 

g. Pemasaran PT. SDP adalah supermaket 60%, Hotel 35-

40%, dan untuk wilayah jabodetabek sebesar 80% dan 
untuk bali serta Lombok sebesar 20%; ----------------------  

 

h. Bahwa harga sapi local hidup pada tahun 2012 Rp. 
42.000/kg dan untuk sapi impor hidup Rp.  36.000. s/d 
Rp. 38.000., dan pada tahun 2014 harga sapi hidup Rp. 

36.000./kg.  s/d Rp. 38.000./kg; -----------------------------  
 

i. Tidak tahu ada pengurangan import sapi;  -----------------  
 

j. Bahwa sapi local kurang menguntungkan, selisih harga 

sapi local dan sapi import adalah 4 s/d 5 % dengan berat 
yang sama lebih bagus sapi import; --------------------------  

 

k. Semua komponen (yaitu biaya operasional) dihitung 

untuk menentukan harga daging perkg; --------------------  
 

l. Untuk tahun 2011 s/d 2014 kenaikan stabil namun 
akan tinggi menjelang puasa/lebaran; -----------------------  

 

m. Kelayakan, sanitasi, kesehatan RPH harus memenuhi 
standart, bila tidak memenuhi standart maka di stop 
untuk pemotongan; ---------------------------------------------  

 

n. Bahwa tahun 2012-2014 harga beli sapi hidup 36-38 
ribu perkg dan harga daging menyesuaikan harga 

beli,maka harga jual sebesar Rp. 90.000; -------------------  
 

o. Bahwa kurun waktu 2011 s/d 2015 tidak pernah 
mengalami kelangkaan sapi tapi hanya defisit keuangan, 

sehingga tidak melakukan pemotongan dalam 3 hari; ----  
 

p. Harga sapi tidak sama berdasarkan jenis sapi; ------------  
 

q. Bahwa belum pernah dan tidak ada perjanjian harga 

jual, daerah pemasaran; ---------------------------------------  
 

r. Bahwa tidak pernah ada larangan membeli dari 
importer; ----------------------------------------------------------  
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s. Bahwa tidak ada hambatan dari feedloter saat saksi 

ambil sapi lokal; -------------------------------------------------  
 

t. Bahwa jual beli yang terjadi adalah jual putus; ------------  
 

u. Memilih feedloter karena adanya perbedaan harga; -------  
 

v. Pada saat mogok tahun 2015 tetap normal kegiatan 
pemotongan antara 7 s/d 12 ekor; ---------------------------  

 

w. RPH tidak pernah ada instruksi memotong dalam jumlah 
tertentu dan RPH tidak pernah diundang oleh Asosiasi 
feedloter dan juga tidak pernah diundang oleh Menteri 

Pertanian; ---------------------------------------------------------  
 

x. RPH ikut Asosiasi RPH di Jonggol; ---------------------------  
 

y. Bahwa RPH tidak pernah ada perjanjian kerja sama 

dengan feedloter; ------------------------------------------------  
 

z. Bahwa SDP tidak mau masuk ke wet market karenan 

wet market sudah ada pemainnya, dan lebih konsentrasi 
di customer tetap. -----------------------------------------------  

 

Bahwa dalam persidangan ini ada pengakuan dari 
investigator dalam memberikan prolog sebelum mengajukan 
pertanyaan kepada saksi, pengakuan team investigator KPPU 

adalah bahwa Investigator membidik wet market karena ini 
yang mempengaruhi harga pasar;  ---------------------------------  
 

Dari fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas, telah jelas 

dan terang bahwa :  ---------------------------------------------------  
 

a. Sistim jual beli dengan feedlooter adalah sistem beli 

putus, yang berarti feedlooter hanya tau harga sampai ke 
RPH dan tidak mengetahui harga di wet market, 

sementara mengenai Penentuan harga jual daging ke 
masyarakat atau konsumen bukan dari feedlooter 
namun dari pedagang daging; ---------------------------------  

b. Bahwa RPH tidak penah mengalami kelangkaan sapi, 
yang berarti stok dari feedlooter tetap ada, sehingga 

terbukti bahwa para feedlooter selalu melakukan 
penjualan dan tidak pernah menahan stok; ----------------  

c. Bahwa feedlooter memberikan harga yang lebih baik.  --- 

  
2. Bahwa pada sidang pada tanggal 12 November 2015 pihak 

Investigator mengajukan saksi fakta yang bernama Arief 

Mukti Wibowo selaku kepala RPH Kota Bogor, dan bapak 
Arief Mukti Wibowo memberikan pernyataan dan penjelasan 

dalam kesaksiannya di sidang KPPU diantaranya adalah 
sebagai berikut; -------------------------------------------------------  

 

a. Bahwa RPH Pemerintah melayani masyarakat dalam 
memotong hewan; -----------------------------------------------  

 

b. Berdiri tahun 2009 sampai dengan saat ini dan 

memotong hampir 100% sapi Import dari 24 Feedloter; --  
 

c. Penjualan tidak bersifat monopoli tapi tergantung 
dengan harga pasar; --------------------------------------------  
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d. Bahwa daging sapi yang telah dipotong di beli oleh 40 

pedagang namun 40 pedagang tersebut beli dari bos 
daging;-------------------------------------------------------------  
 

e. RPH hanya melayani pemotongan tidak ikut campur 

bisnis daging. Biaya untuk pemotongan 1 ekor sapi 
sebesar Rp. 35.000. dan untuk biaya menginap untuk 1 

ekor sapi sebesar Rp. 30.000; ---------------------------------  
 

f. Bahwa rantai kegiatan penjualan sapi adalah 11 bos sapi 

membeli sapi import hidup dari feedloter dan 11 bos sapi 
tersebut memotong di RPH dan RPH hanya memotong 

saja dan setelah dipotong dibeli oleh 40 bos daging sapi 
dari 11 bos sapi (belantik) dan setelah itu 40 bos daging 
sapi tersebut di jual ke para pedagang pasar becek, dan 

tukang bakso dll. Harga yang tertinggi ada di pedagang 
pasar; --------------------------------------------------------------  

 

g. Bahwa RPH Bogor pada tahun 2012 hanya memotong 

20% sapi lokal, tahun 2013 hanya memotong 10% sapi 
lokal, tahun 2014 makin kecil memotong sapi lokal, dan 

tahun 2015 100% hanya memotong sapi import; ----------  
 

h. Bahwa untuk sapi lokal dipasok oleh 11 bos sapi yang 
sama; --------------------------------------------------------------  

 

i. Sedikit memotong sapi lokal karena sangat sulit cari sapi 

lokal karena harga terlalu mahal; ----------------------------  
 

j. Sapi yang dipotong adalah sapi siap potong hasil dari 

pengemukan, untuk pemasaran bukan wewenang RPH 
karena pemasaran dilakukan oleh 11 bos sapi dan bos 
daging. 11 Bos sapi tersebut adalah : Jimy, H. Waluyo, 

H. Lili, Rusdi, Yansen, Tasruk, Andi, Yoyo, Agus, Waris, 
dan H. Ramlan.; -------------------------------------------------  

 

k. Di RPH bogor ada 5 besar feedloter yang memotong sapi 

dengan prosentasi sebagai berikut: --------------------------  
 

 Rumpin  25% 

 LDLC   20% 
 Catur   14% 
 Pasir Tengah 10% 

 Karyana  9% 
 

l. Bahwa saksi tidak pernah melihat, mengetahui, 

menyaksikan secara langsung mengenai kesepakatan 
harga antara feedloter dengan bos sapi dan antara bos 

sapi dengan bos daging; ----------------------------------------  
 

m. Feedloter tidak terkorelasi tentang daging di pasaran 
yang terkorelasi adalah bos sapi, bos daging dan 

pedagang pasar; -------------------------------------------------  
 

Dari fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas, telah jelas 
dan terang bahwa :  ---------------------------------------------------  
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a. Rantai harga daging di RPH nya ditentukan oleh 11 Bos 

sapi, yang kemudian menjual kepada 40 bos daging 
dibawahnya, baru kemudian dari 40 bos daging tersebut 

dijual ke pedagang pasar;  -------------------------------------  
 

b. Feedloter tidak terkorelasi tentang daging di pasaran 
yang terkorelasi adalah bos sapi, bos daging dan 

pedagang pasar; -------------------------------------------------  
 

c. Tidak pernah ada kesepakatan dengan feedlooter 
maupun para bos sapi dan bos daging untuk mengatur 

harga. --------------------------------------------------------------  
 

3. Bahwa pada sidang pada tanggal 23 November 2015 pihak 
Investigator mengajukan saksi fakta yang bernama bapakIr. 

Sawidyo Widodo selaku Kasubdit Keusahaan dan 
pengembagan usaha dalam bidang pertanian dan pertenakan 

pada Direktorat Jenderal Pertenakan dan Kesehatan Hewan 
(DEPTAN), dan bapak M.Yani,SH. Selaku Kasubdit kelautan, 
perikanan, pertanakan dan kehutanan pada Direktorat 

Jenderal Luar Negeri dan Import (Departeman Perdangangan) 
memberikan pernyataan dan penjelasan dalam kesaksiannya 
di sidang KPPU diantaranya adalah sebagai berikut; -----------  

 

a. Tugas dan wewenang dari sub Direktorat pengembangan 
usaha dalam bidang pertenakan dan pelaku usaha 

adalah memberikan pelayanan dan pemantauan di 
lapangan seperti melakukan pemantauan dalam hal 

pemeliharaan dan pemasaran. Dan Departemen 
Pertanian sangat mendukung untuk meniadakan 
persaingan usaha yang tidak sehat;  -------------------------  

 

b. Pemantauan terhadap Feedloter 2 kali setahun tentang 
kesehatan dan kandang; ---------------------------------------  
 

c. Melakukan pengawasan sapi Import karena tidak boleh 

masuk ke daerah sentra daging yaitu di daerah Jawa 
Tengah, Jawa Timur; -------------------------------------------  
 

d. Bahwa serapan sapi import untuk wilayah Jabodetabek 

adalah sebesar 70% dan 30% untuk wilayah Sumatra 
karena diluar Jabodetabek dan sebagian Sumatra sudah 

terpenuhi oleh sapi lokal; --------------------------------------  
 

e. Untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2009 s/d tahun 
2015 Impor relatif tinggi karena adanya kebijakan dari 

Pemerintah; -------------------------------------------------------  
 

f. Bahwa mengenai pemberian izin qouta sapi dan 
realisasinya dari tahun 2009 sampai dengan 2015 

adalah berikut :  -------------------------------------------------  
 

 Tahun 2009 

 Izin yang dikeluarkan sebesar  1.118.672 ekor 

 Realisasi     765.408 ekor 
 

 Tahun 2010 

 Izin yang dikeluarkan sebesar  600.969 ekor 

 Realisasi     520.594 ekor 
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 Tahun 2011 

 Izin yang dikeluarkan sebesar  656.150 ekor 

 Realisasi      400.995 ekor 

 

 Ada Permentan no.52 tahun 2011 yang mengatur tentang sapi 

bakalan. 
 

 Tahun 2012 

 Izin yang dikeluarkan sebesar  283.000 ekor 

 Realisasi     278.124 ekor 

 
 Tahun 2013 

 Izin yang dikeluarkan sebesar  266.330 ekor 

 Realisasi     261.998 ekor 

  

 Pada tahun 2013 ada perubahan kebijakan Pemerintah 

tentang sapi yang berpatokan pada harga pasaran dan 
penetapan harga sapi sebesar 76.000, sehingga import 

terbuka. Dan izin dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan. 

 
 Tahun 2014 

 Izin yang dikeluarkan sebesar  900.209 ekor 

 Realisasi     768.410 ekor 

 

 Tahun 2015 
 Izin yang dikeluarkan sebesar  649.635 ekor 

 Realisasi     354.927 ekor  

(untuk realisasi s/d oktober 2015) 

 

g. Bahwa priode 2010 s/d 2014 perencanaan swasembada 
sapi sehingga terjadi penurunan Import namun terjadi 

kontradiksi yaitu harga malah melambung tinggi. 
Pemerintah menyatakan sapi lokal cukup namun 
pengusaha menyatakan sapi tidak cukup khususnya 

untuk wilayah Jabodetabek; -----------------------------------  
 

h. Bahwa harga sapi di sentra sapi kisaran Rp. 40.000 dan 
di jakarta kisaran Rp. 30.000. Dan untuk kebutuhan 

daging sapi di 3 tahun terakhir perhari berkisar 800 s/d 
1.000 ekor di Jabodetabek; ------------------------------------  
 

i. Bahwa pada semester II tahun 2013 ijin/kuota impor di 

tentukan oleh menteri perdagangan. Pada periode 2009 
s/d semester II 2013 menentukan kuota sapi 

berdasarkan pasar;----------------------------------------------  
 

j. Pengaruh batasan Import memang mempengaruhi harga 
karena sapi lokal tidak bisa bersaing dengan sapi Import; 
 

k. Bahwa dari hasil penelitian dari Menteri Pertanian, 
Asosiasi ditetapkan harga Rp. 78.000/kg , harga daging 
sapi pernah mencapai harga 78.000 karena pada saat itu 

Pemerintah membuka kran import sapi dan daging beku; 
 

l. Bahwa pengurangan kuota menjadi 50.000 adalah 
sepengetahuan dari saksi mendapat informasi dari 

pimpinan adalah dari keputusan sidang kabinet; ---------  
 

m. Bahwa sapi import barus bisa dipasarkan setelah 90 hari 
pengemukan dan hal itu diatur dalam peraturan, bila 

dijual dibawah 90 hari atau lebih dari 90 hari 
mempengaruhi kwalitas mutu dari daging; -----------------  
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n. Bahwa saksi tidak melakukan perhitungan langsung di 

feedloter namun hanya berdasarkan laporan dari 
feedloter, namun sejak 2013 laporan diberikan kepada 

departemen perdagangan dan deptan hanya menerima 
tembusa saja; ----------------------------------------------------  

 

Dari fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas, telah jelas 

dan terang bahwa :  ---------------------------------------------------  
 

a. Pembatasn dan pengurangan import diputuskan dalam 
sidang kabinet; ---------------------------------------------------  

 

b. pembatasan Import memang mempengaruhi harga 
karena sapi lokal tidak bisa bersaing dengan sapi Import; 

 

c. Bahwa priode 2010 s/d 2014 perencanaan swasembada 

sapi sehingga terjadi penurunan Import namun terjadi 
kontradiksi yaitu harga malah melambung tinggi;---------  

 

Kesaksian bapak M.Yani,SH.  ---------------------------------------  
 

a. Bahwa POKSI dari kasubdit bapak Yani adalah untuk 
mengeluarkan izin import yang permohonanannya 

dilakukan secara online kepada Departemen 
Perdagangan. Feedloter mengajukan permohonan sesuai 
dengan kemampuan dan kapasitas kandang dari 

feedloter; ----------------------------------------------------------  
 

b. Harga refrensi 76.000 sudah tidak dipake lagi 

dikarenakan kurs dollar yang melonjak tinggi; -------------  
 

c. Apabila tidak menyerap 80% dari izin import yang 
diberikan maka untuk periode selanjutnya tidak 

diberikan izin selama 3 bulan; --------------------------------  
 

d. Bahwa Pada tahun 2015 feedloter mengajukan 200.000 
lalu angka tersebut dibawa ke sidang kabinet dan 

diputuskan di sidang kabinet sebesar 50.000. Yang 
menentukan kuota 50.000 ekor adalah sidang kabinet 

pada triwulan ketiga; -------------------------------------------  
 

e. Bahwa yang buat kekisruhan permasalahan ini adalah 
pihak tertentu dan DPR sudah mengetahui, saksi akan 

memberikan hasil investigasi yang diberitakan oleh detik 
mengenai pihak yang membuat kisruh masalah sapi 
kepada Majelis; --------------------------------------------------  
 

f. Bahwa kekisruhan mengenai masalah ini adalah 
bermuatan politis, sehingga kita yang di rugikan, majelis 
harus bisa melihat indikasi ini; -------------------------------  
 

g. Pemerintah memberikan kuota untuk memenuhi 
kebutuhan sapi kepada bulog, tapi bulog kenyantaannya 

tidak sanggup juga menekan harga di pasar, dan bulog 
juga hanya sebagai broker karena beli melalui pihak 
ketiga dan dijual juga melalui pihak ketiga, jadi semua 

ini hanya masalah politik, dan saya tidak mengerti 
masalah politik. --------------------------------------------------  
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Dari fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas, telah jelas 

dan terang bahwa :  ---------------------------------------------------  
Bahwa pihak yang diuntungkan dalam ke kisruhan ini 

adalah pihak pihak tertentu, karena setelah kran import 
ditutup, Pemerintah memberikan kuota untuk memenuhi 
kebutuhan sapi kepada bulog, tapi bulog kenyantaannya 

tidak sanggup juga menekan harga di pasar, dan bulog juga 
hanya sebagai broker karena beli melalui pihak ketiga dan 
dijual juga melalui pihak ketiga; -----------------------------------  

 

4. Bahwa pada sidang pada tanggal 20 Januari 2016 pihak 
Investigator mengajukan saksi Ahli yang bernama Prahasto 
W. Pamungkas,S.H., LL.M., MCIArb., FCIL. , dan Prahasto W. 

Pamungkas,S.H., LL.M., MCIArb., FCIL. memberikan 
pernyataan dan penjelasan yang pada intinya dalam 

kesaksiannya di sidang KPPU diantaranya adalah sebagai 
berikut : -----------------------------------------------------------------  

 

a. Bahwa saksi sejak tahun lalu sering mendengar tentang 
hilangnya pasokan daging sapi di pasaran dari media, 
yang diduga karena adanya penahanan pasokan yang 

dilakukan oleh importir dan feedloter;  ----------------------  
 

b. Bahwa saksi tidak pernah membaca LDP; ------------------  
 

c. Bahwa dalam sistem hukum perdata dikenal bentuk-

bentuk perjanjian yaitu : tertulis, lisan, dan perjanjian 
diam-diam; -------------------------------------------------------  
 

d. Bahwa dalam sistem hukum perdata pembuktian 
dilakukan dengan tulisan, saksi, persangkaan hakim, 
sumpah, pengakuan. Sedangkan dalam hukum 

persaingan usaha pembuktian tidak seratus persen 
sama dengan BW; -----------------------------------------------  
 

e. Bahwa saksi tidak membaca izin import dari masing-

masing pengusaha; ----------------------------------------------  
 

f. Bahwa tugas dari KPPU untuk membuktikan ada atau 
tidak adanya market power, kalau ada kelompok pelaku 

usaha yang hanya menguasai 0,1 % pangsa pasar secara 
logika dia tidak mempunyai market power; -----------------  
 

g. Bahwa suatu peristiwa bisa lahir dari satu perjanjian, 

bisa lahir dari perbuatan secara sepihak sehingga tugas 
KPPU untuk membuktikan ada atau tidaknya perjanjian. 

Untuk dampak adalah dua hal yang berbeda, dampak 
itu berbicara akibat dan hitung-hitungannya harus 
secara ekonomi. Hitung-hitungan ekonomi tidak bisa 

membuktikan adanya perjanjian, tapi bisa membuktikan 
dampak dari suatu peristiwa; ---------------------------------  
 

h. Bahwa seandainya pun terbukti adanya kartel seperti di 

pasal 11tapi tidak menimbulkan akibat negatif bagi 
persaingan usaha yang sehat, maka tidak dapat 

dinyatakan sebagai tindakan monopoli; ---------------------  
 

i. Bahwa RPH merupakan konsumen antara tetapi juga 
sekaligus sebagai pelaku usaha; ------------------------------  
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j. Bahwa kartel lahir dari perjanjian, tinggal KPPU 

membuktikan ada tidaknya perjanjian. Kartel tidak 
memandang besar kecilnya pelaku usaha; ------------------  
 

k. Bahwa dalil patut diduga tidak dapat berdiri sendiri dan 

harus didukung oleh bukti yang lain; ------------------------  
 

l. Bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk 
menentukan pelanggaran dalam pasal 11 adalah : 1. 

Harus ada perjanjian, 2. Ada pelaku usaha yang 
membuat perjanjian, 3. Pelaku usaha tersebut membuat 

perjanjian dengan pesaingnya, 4. Tujuannya adalah 
untuk mempengaruhi harga, 5. Dengan cara 
mempengaruhi produksi dan atau pemasaran, 6. 

Mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat. Dimana ke enam unsur tersebut harus 

dipenuhi dan dibuktikan; --------------------------------------  
 

m. Bahwa dalam usaha, undang-undang tidak melarang 
orang untuk berafiliasi; -----------------------------------------  

 
Dari fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas, telah jelas 
dan terang bahwa :  ---------------------------------------------------  
 

Bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan 
pelanggaran dalam pasal 11 adalah :  -----------------------------  

 

1. Harus ada perjanjian; -------------------------------------------  
2. Ada pelaku usaha yang membuat perjanjian; --------------   

3. Pelaku usaha tersebut membuat perjanjian dengan 
pesaingnya;  ------------------------------------------------------  

4. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi harga;  ----------  
5. Dengan cara mempengaruhi produksi dan atau 

pemasaran;  ------------------------------------------------------  

6. Mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat.  ------------------------------------------------------  

 

Dimana ke enam unsur tersebut harus dipenuhi dan 
dibuktikan, dan tugas KPPU adalah membuktikan hal 
tersebut;  ---------------------------------------------------------------  

 

5. Bahwa pada sidang pada tanggal 02 Februari 2016 pihak 
Investigator mengajukan saksi Ahli yang bernama Arief 
Bustaman.,S.E.,Msc. selaku Ahli Ekonomi, memberikan 

pernyataan dan penjelasan yang pada intinya dalam 
kesaksiannya di sidang KPPU diantaranya adalah sebagai 

berikut : -----------------------------------------------------------------  
 

a. Bahwa karena adanya penurunan kuota, makan dapat 

terjadi perubahan harga, namun nilai besarannya harus 
dianalisa terlebih dahulu; --------------------------------------  

 

b. Bahwa Kurs juga mempengaruhi perubahan harga, 

namun seberapa besar perubahan harga tergantung 
struktur dan biaya dari perusahaan itu sendiri; -----------  
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c. Bahwa Kuota Impor didistribusikan oleh Pemerintah 

sesuai kemampuan perusahaan, sehingga akan 
menghasilkan biaya produksi yang berbeda; ---------------  
 

d. Bahwa salah satu cara menentukan adanya kartel 

adalah menggunakan Benfords Law, namun benfords 
law bukan satu – satunya cara, masih ada beberapa 

metode lain; ------------------------------------------------------  
 

e. Karena tidak ada aturan baku, maka apabila dilakukan 
perhitungan dengan Benfords Law, kemudian hasilnya 

berbeda dengan metode lain nya dalam mengenali kartel, 
maka semua diserahkan ke penyedik; -----------------------  
 

f. Bahwa saksi tidak mengetahui perhitungan 

menggunakan metode lainnya dalam perkara ini; ---------  
 

Dari fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas, telah jelas 
dan terang bahwa : ---------------------------------------------------  

 

a. Bahwa Kuota Impor didistribusikan oleh Pemerintah 
sesuai kemampuan perusahaan, sehingga akan 
menghasilkan biaya produksi yang berbeda; ---------------  

 

b. Kurs juga mempengaruhi perubahan harga, namun 
seberapa besar perubahan harga tergantung struktur 
dan biaya dari perusahaan itu sendiri; 
 

c. KPPU dalam melakukan pembuktian adanya kartel 
hanya menggunakan 1 metode saja, yaitu metode 
Benfords Law, sementara masih banyak metode metode 

lain yang tidak dipergunakan. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa LDP dari team Investigator didasari 

oleh pembuktian yang tidak akurat dan menyeluruh, 
serta tidak menggunakan metode Pendekatan rule of 
reason dalam permasalahan ini; 

 
 

H. BUKTI SAKSI FAKTA PARA TERLAPOR ---------------------------------  
 

1. Bahwa pada sidang pada tanggal 24 November 2015 salah 
satu Terlapor mengajukan saksi fakta yang bernama Adi 
Warsito pengusaha sapi yang menggunakan jasa RPH pulo 

gadung untuk memotong sapi dan bapak Adi Warsito 
memberikan pernyataan dan penjelasannya dalam 

kesaksiannya di sidang KPPU diantaranya adalah sebagai 
berikut :  ----------------------------------------------------------------  

 

a. Bahwa saksi telah berbisnis sapi sejak tahun 1978 
sampai dengan sekarang;  -------------------------------------  

 

b. Bahwa untuk saat ini saksi membeli sapi dari 5 feedloter 
yang mempunyai barang yang bagus dan harga yang 
baik yaitu : Rumpin, Karya Nagita Utama, Lembu Jantan 
Perkasa, Widodo Makmur Perkasa dan Mitra Argo 

Sempurna; --------------------------------------------------------  
 

c. Dalam 1 hari motong 20 ekor dan paling banyak ambil 

dari rumpin; ------------------------------------------------------  
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d. Menjual sapi lokal hanya pada saat lebaran haji; ----------  
 

e. Harga dari Feedloter beragam tidak sama; ------------------  
 

f. Sebelum 10 Juli 2015 harga berkisaran 36 s/d 38 
ribu/kg untuk sapi hidup, dan harga jual di pasaran 

90.000. Setelah tanggal 10 juli harga berangsur-angsur 
naik, hal tersebut dikarenakan kuota sapi import 

dikurangi oleh Pemerintah sehingga feedloter untuk 
mengisi kekurangan sapi akan mengambil sapi lokal 

yang harganya cukup mahal yaitu berkisar 40.000/ekor, 
sehingga harga jual sapi mulai berangsur naik karena 
ada kebijakan Pemerintah tersebut; --------------------------  

 

g. Pada saat mogok pada bulan agustus tidak ada arahan 
dari feedloter, mogok dikarenakan harga tinggi dan para 
pedagang tidak bisa beli, mogok ditujukan kepada 

Pemerintah dan feedloter, kepada Pemerintah agar kuota 
tidak dibatasi dan kepada feedloter agar harga jangan 

tinggi; --------------------------------------------------------------  
 

h. Feedloter tidak pernah menghalangi untuk membeli sapi, 

tapi pedagang yang tidak sanggup beli karena harga 
tinggi; --------------------------------------------------------------  

 

i. Sapi import lebih dari 90 hari belum dijual akan banyak 

lemak sehingga kwalitas menurun dan pedangang tidak 
mau beli, jadi tidak mungkin feedloter mau rugi, jadi 
tidak mungki stok ditahan; ------------------------------------  

 

j. Tidak ada kesepakatan harga antara feedloter dengan 
RPH dan pedagang; ---------------------------------------------  

 

Dari fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas, telah jelas 

dan terang bahwa :  ---------------------------------------------------  
 

a. Harga sapi berbeda – beda setiap foodlooter;  --------------  
 

b. Pada saat ada pembatasan import, sapi mulai langka 

sementara permintaan tetap, sehingga di tutupi dari sapi 
lokal, namun sapi lokal harganya jauh lebih mahal; ------  

 

c. Pada saat pemogokan bulan Agustus 2016, tidak ada 

arahan dari feedlooter, pemogokan terjadi lantaran harga 
yang tinggi, pemogokan pun ditujukan kepada 

Pemerintah dan feedloter, yaitu meminta agar 
Pemerintah membuka kembali kran import; ----------------  

 

I. KEBERATAN LAINNYA. ----------------------------------------------------  
 

1. Bahwa Terlapor XXI berkeberatan dengan Tuduhan Team 
Investigator (Pelapor) yang seolah olah ada afiliasi yang 
memonopoli dan menguasai pasokan sapi impor, karena 

Terlapor XXI dengan Terlapor XV adalah subyek Hukum yang 
berbeda;  ----------------------------------------------------------------  

 

2. Bahwa Terlapor merupakan pelaku usaha yang memperoleh 

izin impor pemasukan Sapi yang memiliki Entitas subyek 
hukum yang berbeda; ------------------------------------------------  
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3. Bahwa perbedaan entitas subyek hukum serta kesamaan 

produk yang dimiliki membawa konsekuensi bahwa masing-
masing pelaku usaha tersebut merupakan perusahaan yang 

saling bersaing di pasar; ---------------------------------------------  
 

4. Bahwa diantara Terlapor XXI dengan Terlapor XV memiliki 
manajemen yang berbeda dan terpisah serta tidak saling 

berkaitan karena memiliku aturan dan kebijaksan yang 
berbeda, dimana mengenai hal tersebut telah dijelaskan 
dalam keterangan kesaksian dari Terlapor XXI dalam 

persidangan tertanggal 24 Februari 2016: ------------------------  
 

5. Bahwa antara Terlapor XXI dengan Terlapor XV tidak 
memiliki perjanjian yang mengikat kedua belah pihak 

maupun dengan Terlapor lainnya; ---------------------------------  
 

6. Pasal 13 ayat 2 Undang undang No 5 Tahun 1999 

menyatakan : ----------------------------------------------------------  
 

 “Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-
sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 
(tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 
lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu 
jenis barang atau jasa tertentu.”  -----------------------------------  

 

7. Bahkan, apabila Terlapor XXI dan Terlapor XV digabungkan 
jumlah alokasi yang di berikan Pemerintah, hanya senilai 

9,20% berdasarkan Tabel yang dibuat oleh Pelapor; ------------  
 

8. Bahwa Terlapor juga mengaitkan keberadaan APFINDO 
dengan adanya pengaturan harga, dimana Fungsi APFINDO 

bagi para pelaku usaha anggotanya adalahsebagai jembatan 
komunikasi antara para pelaku usaha tersebut 

kepadaPemerintahdan Instansi terkait dan menggerakkan 
anggota ikut berperan aktif dalam mendukung pembangunan 
Peternakan di Indonesia, Pelapor pun telah gagal dalam 

melakukan pembuktian sebaliknya; -------------------------------  
 

9. Bahwa terjadinya pemogokan di bulan Agustus tahun 2015 
adalah gerakan dari para pedagang sapi yang tergabung 

dalam APDS (Asosiasi Pedagang Daging Sapi) dan tidak ada 
kaitannya dengan Feedloter; ----------------------------------------  

 

10. Bahwa Pemogokan pada bulan Agustus di prakarsai oleh dua 
Asosiasi pedagang Daging, yaitu Asosiasi Pedagang Daging 
Indonesia (APDI) dan Asosiasi Pedagang Daging 

sejabodetabek (APDS), dimana dapat buktikan dengan 
adanya kesepakatan bersama yang selain melibatkan kedua 
asosiasi tersebut, juga melibatkan Lebih dari 34 Koordinator 

Pasar sejabodetabek bahkan sampai ke Pandegelang dan 
rangkas, sehingga tidak ada kaitannya dengan para 

Feedloter; ---------------------------------------------------------------  
 

11. Didasarkan atas kesaksian dari bapak Arief Mukti Wibowo 
selaku kepala RPH Kota Bogor bahwa rantai kegiatan 

penjualan sapi adalah 11 bos sapi membeli sapi import hidup 
dari feedloter dan 11 bos sapi tersebut memotong di RPH dan 

RPH hanya memotong saja dan setelah dipotong dibeli oleh 
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40 bos daging sapi dari 11 bos sapi (belantik) dan setelah itu 

40 bos daging sapi tersebut di jual ke para pedagang pasar 
becek, dan tukang bakso dll. Harga yang tertinggi ada di 

pedagang pasar; -------------------------------------------------------  
 

 Dan atas kesaksian dari bapak Adi Warsito pengusaha sapi 
yang menggunakan jasa RPH pulo gadung menyatakan 

“bahwa untuk saat ini saksi membeli sapi dari 5 feedloter 
yang mempunyai barang yang bagus dan harga yang baik” 
dari hal ini telah jelas dan terbukti bahwa para belantik 

dapat membeli dari feedloter mana saja tidak dibatasi, dan 
dapat dipotong di RPH mana saja yang terpenting telah di 

audit dan memenuhi standar Animal welfare dari Australia. 
Maka telah jelas bahwa setidak-tidaknya di dalamLDP, Tim 

Investigator KPPU telah melakukan kesalahan dalam 
memberikan kesimpulan, sehingga sudah sepatutnya LDP 
Tim Investigato KPPU di tolak karena tidak didasarkan atas 

fakta dan bukti secara menyeluruh, namun tendensius 
hanya didasarkan atas asumsi belaka.; ---------------------------  

 

12. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli dari Pelapor, 

yang menyatakan bahwa adalah Tugas KPPU untuk 
membuktikan seluruh unsur – unsur pelanggaran, dan 
setalah berjalannya sidang, ternyata Pelapor Tidak Dapat 

MEMBUKTIKAN apa yang di persangkakan; ---------------------  
 
 

J. KESIMPULAN ----------------------------------------------------------------  
 

Bahwa seiring dari uraian – uraian sebagaimana tersebut diatas 
serta surat keberatan dan sanggahan kami atas LDP pada tanggal 

22 September 2015, dengan ini dapat kami simpulkan kembali 
sebagai berikut:  ------------------------------------------------------------  

 

a. Bahwa untuk melakukan praktek kartel haruslah ada 
perjanjian diantara pelaku usah dengan pelaku usaha 
lainnya dan harus juga ada koordinasi antar pelaku usaha 

tersebut mempengaruhi harga;  ------------------------------------  
 

b. Bahwa untuk melakukan praktek kartel haruslah ada 
mempertahankan harga guna mendapatkan keuntungan 

yang tinggi; -------------------------------------------------------------  
 

c. Bahwa untuk melakukan praktek kartel Pelaku usaha 
tersebut haruslah mempunyai kewenangan dan kemampuan 

untuk mengatur harga dan jumlah produksi di pasar; ---------  
 

d. Bahwa Kartel terjadi bila ada kesepakatan antara pelaku 
usaha, pelaku usaha yang bersepakat harus mayoritas, juga 

harus menguasai pasar, sehingga bila market share nya kecil 
kartel tidak akan berjalan; ------------------------------------------  

 

e. Bahwa Tujuan dari Kartel adalah mencari keuntungan, jadi 
bila kondisinya rugi atau bila ada intervensi Pemerintah 
tentang harga, maka tidak bisa dikatakan sebagai kartel; -----  

 

f. Bahwa Pasal 11 dan pasal 19 ayat c merupakan pasal dengan 
rule of reason, artinya biarpun unsur – unsurnya secara 
hukum terbukti namun bila ada alasan – alasan yang wajar 
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dan dapat diterima akal sehat maka tidak dihukum, prinsip 

rule of reason; ---------------------------------------------------------  
 

g. Bahwa bukti tidak langsung saja tidak cukup, tetapi harus di 
backup dengan alat bukti lain; -------------------------------------  

 
Dengan demikian didasarkan atas penjelasan sebagaimana 
tersebut diatas bahwa Terlapor XXI sama sekali tidak melanggar 

Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999, dikarenakan Terlapor XXI tidak pernah membuat perjanjian 
apapun (baik secara tertulis maupun tidak tertulis) dengan 

pelaku usaha lain atau para pelaku usaha pesaing dan tidak 
pernah melakukan tindakan yang bertujuan untuk membatasi 
peredaran dan/atau penjualan sapi baik sendiri maupun dengan 

berkoordinasi atau bekerja sama dengan pelaku usaha lain, maka 
unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 11 dan Pasal 19 

huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara ini 
tidak terpenuhi dan atau tidak terbukti;  -------------------------------  
 

Yang perlu diingat bahwa unsur-unsur sebagaimana tersebut 

dalam Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c adalah bersifat kumulatif 
dan bukan bersifat alternatif, dengan demikian tidak 
terpenuhinya salah satu unsur mengakibatkan tuduhan 

pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 menjadi tidak terbukti;  ------------------------------------  
 

Bahwa Terlapor XXI sangat mengharapkan baik Lembaga 

Peradilan agar dapat mewujudkan hubungan ke seimbangan dan 
independen dalam memecahkan persoalan hukum yang ada di 
masyarakat, dan sejauh mungkin memahami permasalahan 

hukum dengan memperhatikan, mencermati dan menganalisa 
secara seksama yang didasari nilai–nilai ketulusan dan kejujuran 

sehingga dapat memberikan keputusan yang baik guna 
mewujudkan keadilan bagi pihak yang berhak atas keadilan 
tersebut;  ---------------------------------------------------------------------  
 

Imam Ali seorang khalifah Islam, (sebagaimana dikutip Sukarno 
Aburaera) mengatakan “Prinsip keadilan merupakan prinsip yang 
signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat 
perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat 
dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, 
kezaliman dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan 
kebahagiaan.” -------------------------------------------------------------------------------------------  

 
FIAT JUSTITIA ET PEREAT MUNDUS 

 
MAKA :Berdasarkan alasan–alasan keberatan dan sanggahan yang telah 

Terlapor XXI uraikan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini 

Terlapor XXI mohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi yang 
mengadili dan memeriksa perkara a quo, berkenan untuk 

memberikan putusan sebagai berikut :  --------------------------------  
 

1. Menyatakan bahwa Terlapor XXI tidak terbukti melanggar 

Pasal 11 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat; -------------------------------------------------------------------  
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2. Menyatakan bahwa Terlapor XXI tidak terbukti melanggar 
Pasal 19 huruf c Undang – undang No. 5 Tahun 1999 
Tentang Larangan  Praktek   Monopoli  dan  Persaingan  

Usaha  Tidak Sehat; --------------------------------------------------  
 

38. Menimbang bahwa Terlapor XXIII (PT Sukses Ganda Lestari) 

menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya 

memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T23.6):  -------------------------  

I. PENDAHULUAN  ------------------------------------------------------------  

Terlapor XXIII adalah badan usaha berbentuk badan hukum 

perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta-akta dan 
memiliki legalitas dan perizinan sebagai berikut:  --------------------  

 

(A) Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 49 tertanggal 12 Mei 

2005 yang dibuat di hadapan Raden Johanes Sarwono, SH, 
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan 
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan 

Surat Keputusan No. C-20601 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 
26 Juli 2005, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan 

Terbatas, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta 
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 29  
tertanggal 27 Agustus 2014 dibuat di hadapan Rochimanul 

Laksana, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan 
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan 

Perubahan Data Perseroan No. AHU-27092.40.22.2014 
tertanggal 01 September 2014  ------------------------------------  

 

(B) Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan No.02.293.879.9-
072.000  tertanggal 06 Juni 2005 ---------------------------------  
 

(C) Surat Keterangan Domisili Usaha / Perusahaan No. 

1531/27.1.1/31.71.07.1007/ 1.758/2015 tertanggal 22 Mei 
2015, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Bali, 
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 

11.265/P-01/1.824.271 tertanggal 11 Maret 2014 yang 
dikeluarkan oleh Badan Tanda Daftar Perusahaan No. 

300110102193 tertanggal 21 Agustus 2014 yang 
dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu H. 
Deddy Setiadi, SH. MH Pelayanan Perizinan Terpadu IR. Sri 

Ratu Mulyanti; --------------------------------------------------------  
 

(D) Angka Pengenal Importir - Umum (API-U) No. 090206984-P 
tertanggal 27 Maret 2013 dikeluarkan oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta; --------  
 

(E) Penetapan sebagai Importir Terdaftar Hewan (IT-Hewan) No. 
04.IT-20.13.0006 tertanggal 27 Juli 2015 dikeluarkan 

Kementerian Perdagangan RI; --------------------------------------  
 

(F) Izin Prinsip Lokasi Penggemukan Sapi di Desa Sindang 
Heula  No. 524/Kep.503-Huk/2007 tertanggal 06 September 

2007 yang dikeluarkan oleh Bupati Serang H.A. Taufik 
Nuriman ---------------------------------------------------------------  
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(G) Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Serang  No. 

524/118/Bid.nak/II/2008 tertanggal 18 Februari 2008 
tentang Izin Usaha Peternakan; -----------------------------------  
 

(H) Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 

737/Kpts/KR.130/L/06/2015 tertanggal Penetapan 
Instalasi Karantina Hewan (IKH) Sapi Milik PT SUKSES 

GANDA LESTARI tertanggal 19 Juni 2015. ----------------------  
 

Adapun susunan Pengurus Terlapor XXIII berdasarkan Akta 

Notaris No. 29 adalah sebagai berikut:  -----------------------------------  
 

1. Direktur Utama   : Dedy.  -----------------------------------------------  

2. Direktur              : Iguh Nugroho Dwi Pribadi. ----------------------  
3. Komisaris Utama : Lifi Sadikin. ----------------------------------------  
4. Komisaris            : Sadikin Citra. -------------------------------------  

5. Komsaris             : Budi Yuswanto. -----------------------------------  
 

Adapun susunan pemegang saham Terlapor XXIII berdasarkan 
Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham 

No. 29 tertanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan 
Rochimanul Laksana, SH, Notaris di Jakarta, adalah sebagai 
berikut: ------------------------------------------------------------------------  
 

1. Mulyo Setiawan, selaku pemegang saham 1.750 lembar saham 
dari seluruh modal yang ditempatkan dalam Terlapor XXIII; dan 

 

2. Djoko Andryas Djunaedi, selaku pemegang dari saham 750 

lembar saham dari seluruh modal yang ditempatkan dalam 
Terlapor XXIII.  -----------------------------------------------------------  

 

Berdasarkan keterangan Ahli Saudara Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS yang 
telah dimintai keterangannya dalam BAP No. B-21 halaman [17] 
tertanggal 19 Januari 2016 pukul 13.30 WIB-16.58 WIB, kebutuhan 

sapi untuk siap dipotong di wilayah JABODETABEK adalah sebanyak 

 1500 (seribu lima ratus) ekor per hari dan apabila dihitung rata-rata 

perbulan maka kebutuhan sapi siap potong untuk memasok 

kebutuhan daging sapi di wilayah JABODETABEK adalah  45.000 

(empat puluh lima ribu) ekor per bulan.  -------------------------------------  
 

Apabila perhitungan rata-rata tersebut dikaitkan dengan kemampuan 

pasokan sapi Terlapor  XXIII ke wilayah JABODETABEK adalah hanya 

sebesar  3 (tiga) ekor per hari atau  90 (sembilan puluh) ekor per 

bulan atau sekitar  0.2% (nol koma dua persen) dari total kebutuhan 
pasokan sapi yang siap dipotong untuk wilayah JABODETABEK, hal 

ini telah terungkap dan disampaikan oleh Terlapor XXIII pada saat 
pemeriksaan oleh Majelis Komisi Perkara No. 10/KPPU-I/2015 

(“Majelis Komisi”) pada tanggal 29 Februari 2016 yang saat itu 
mewakili Terlapor XXIII adalah Iguh ND Pribadi selaku Direktur 
Terlapor XXIII (BAP Terlapor XXIII B-51). ------------------------------------      
 

Dari perhitungan tersebut di atas maka jelas terlihat Terlapor XXIII 
tidak memiliki kemampuan untuk mengatur pasokan dan/atau harga 

dan -quad non-apabila Terlapor XXIII melakukan hal tersebut tetap 
saja sangat tidak signifikan pengaruhnya mampu mengatur pasokan 
dan/atau harga sapi impor di wilayah JABODETABEK. -------------------  
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Hal ini membuktikan bahwa perhitungan yang disampaikan oleh 
KPPU dalam LDP pada halaman 30 Tabel Penguasaan Pasar adalah 

salah dan tidak akurat karena hanya memperhitungkan dari data 
Surat Persetujuan Impor (“SPI”) yang diterbitkan oleh Kementrian 
Perdagangan Republik Indonesia tanpa memperhitungkan 

kemampuan realisasi Para Terlapor, perhitungan angka kematian sapi, 
sebaran pemasaran, dan masa penggemukan atau istilahnya Day of 
Feed (“DOF”), sehingga LDP ini dasarnya tidak kuat dan tidak 
beralasan. -------------------------------------------------------------------------  
 

Terlapor XXIII sepanjang tahun 2011 hingga awal 2014 hanya menjual 
sapi lokal dan baru menjual sapi impor ke wilayah JABODETABEK 
pada bulan Maret 2014 dan itupun baru 12 (dua belas) ekor, pada 

bulan April 2014 tidak ada penjualan di JABODETABEK dan baru 
bulan Mei 2014 ada penjualan sapi ke wilayah Jabodetabek sampai 

dengan Agustus 2015. Hal ini jelas menunjukan bahwa Terlapor XXIII 
sangat kecil kontribusinya dalam perdagangan sapi impor di wilayah 
JABODETABEK. Hal ini dikuatkan dengan data dan dokumen impor 

sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------  

 Tahun 2013 Q4 : SPI : 1.500 ekor – Realisasi 1200 ekor (SPI No. 

04.PI-54.13.0083) sapi sampai Jakarta 2 Januari 2014  --------------   

 Tahun 2014 Q1: SPI: 1052 ekor - Realisasi: 850 ekor (SPI No.: 

04.PI-54.13.0152). ------------------------------------------------------------  

 Tahun 2014 Q2: Terlapor XXIII tidak melakukan impor. --------------  

 Tahun 2014 Q3: SPI: 700 ekor - Realisasi: 700 ekor (SPI No.: 04.PI-
54.14.0172). -------------------------------------------------------------------  

 Tahun 2014 Q4: SPI: Terlapor XXIII tidak melakukan impor. --------  

 Tahun 2015 Q1: Terlapor XXIII tidak melakukan impor karena 

terkena sanksi dari Pemerintah mengenai kewajiban realisasi 80%.  

 Tahun 2015 Q2: SPI: 1400 ekor - Realisasi: 1400 ekor (SPI No.: 

04.PI.54.15.0351). ------------------------------------------------------------  

 Tahun 2015 Q3: SPI: 132 ekor - Realisasi: 132 ekor (SPI No.: 

04.PI.54.15.0444). ------------------------------------------------------------  

(Seluruh data impor tersebut di atas telah diserahkan secara lengkap 
kepada Majelis Komisi pada tanggal 03 Maret 2016 dengan Nomor 
Surat 01/SGL/DIR/III/2016).  --------------------------------------------------  

 

Semakin jelas terlihat apabila perhitungan Tim Investigator yang 
dituangkan dalam LDP halaman 30 Tabel Penguasaan Pasar adalah 

salah dan tidak berdasar sama sekali. Jika menghitung total populasi 
sapi dari data tersebut di atas, maka jumlah total keseluruhan 

populasi sapi di kandang milik Terlapor XXIII adalah hanya 4.282 ekor 
(dari Januari 2014 s/d Agustus 2015, selama 20 bulan ), yang mana 
bila jumlah ini dikaitkan dengan keterangan dari Ahli Sdr. Dr. Ir. 

Rochadi Tawaf, MS yang menyatakan bahwa kebutuhan sapi siap 

potong di wilayah JABODETABEK yang sekitar  1500 ekor per hari, 

maka populasi sapi di kandang Terlapor XXIII selama 20 bulan / 600 

hari akan habis dalam waktu  3 hari. Itupun kalau semua sapi dijual 

ke JABODETABEK. Padahal kenyataannya hanya 1.791 ekor dari total 
import sapi tersebut dijual di JABODETABEK, atau dapat dikatakan 

selama 20 bulan masa importasi oleh TERLAPOR XXIII hanya dapat 
memenuhi kebutuhan 1 hari sapi di JABODETABEK. ---------------------  
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Menjadi pertanyaan bagi kami Terlapor XXIII dengan jumlah populasi 

yang sedemikian kecil apakah mampu mengatur pasokan dan/atau 
harga seperti yang dituduhkan dalam LDP ? Bagi kami Terlapor XXIII 

yang masih dalam tahap belajar dalam usaha penggemukan sapi ini, 
bahwa tuduhan/dugaan pelanggaran ini kami rasakan sangat tidak 
tepat dan tidak berdasar. Lagipula kami yang masih dalam tahap 

beajar dalam usaha ini sepanjang tahun 2014 hingga Agustus 2015 
masih mengalami kerugian (data laporan keuangan Terlapor XXIII 
[laporan laba rugi & neraca] telah diserahkan kepada Majelis Komisi 
pada tanggal 03 Maret 2016 dengan Nomor Surat 
01/SGL/DIR/III/2016).  ----------------------------------------------------------  
 

Berdasarkan keterangan dan argument kami Terlapor hendak 
menguatkan apa yang menjadi alasan bahwa kami Terlapor XXIII tidak 

melakukan seperti apa yang dituduhkan/diduga dalam LDP, sebagai 
berikut:  -----------------------------------------------------------------------------  

 
II. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PEMERIKSAAN 

MAJELIS KOMISI  ----------------------------------------------------------  
 

Dalam LDP dinyatakan bahwa Terlapor XXIII diduga melakukan 

pelanggaran terhadap Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999. -  
 

Pasal 11 

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 
pesaingnya yang bermaksud 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.”  -----------------------------------------------------------------------------  
 

Pasal 19 huruf c 
“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik 
sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat 
berupa: c. Membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau 
jasa pada pasar bersangkutan”  -----------------------------------------------------------  
 

Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999 menggunakan 
pendekatan rule of reason yang dikenal dalam hukum persaingan 

usaha untuk menafsirkan dan analisis pasal-pasal tersebut. 
Pendekatan rule of reason digunakan untuk menafsirkan dan analisis 

apabila seluruh unsur-unsur dalam pasal bersangkutan telah terbukti 
dan terpenuhi namun apabila ada alasan yang cukup beralasan bagi 

pelaku usaha melakukan hal tersebut dan tidak mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, 
maka tindakan dan/atau kegiatan pelaku usaha tersebut harus 

dinyatakan tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan hukum persaingan usaha.  ----------------------------------------  

 

1. Unsur-unsur dalam Pasal 11 UU No. 5/1999 berdasarkan LDP 

adalah sebagai berikut:  ----------------------------------------------------  
 

Bahwa dugaan terjadinya pelanggaran Pasal 11 UU No. 5/1999 

yang pada pokoknya adalah berkaitan dengan perjanjian pelaku 
usaha dengan pelaku usaha lain untuk mempengaruhi harga 
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dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan 

atau jasa yaitu sebagaimana fakta berikut:  -----------------------------  
 

a. Bahwa para feedloter yang disebutkan dalam unsur pelaku 

usaha merupakan pelaku usaha yang merupakan pesaing di 
antara satu dan lainnya;  ----------------------------------------------  

b. Bahwa melalui pertemuan-pertemuan di asosiasi, pelaku-
pelaku usaha tersebut melakukan pembicaraan terkait harga 
jual sapi;  -----------------------------------------------------------------  

c. Bahwa perilaku pelaku usaha menahan pasokan untuk 
mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk 

pengaturan pemasaran yang berdampak pada harga yang 
terjadi sejak tahu 2012 dan mencapai puncak harganya pada 
periode Juli – Agustus 2015; ------------------------------------------  

d. Bahwa pembicaraan mengenai harga melalui asosiasi dan 
kemudian perilaku harga di pasar yang cenderung sama serta 

adanya kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi dengan 
alasan yang sama untuk menjaga keberlangsungan pasokan 
merupakan bentuk tindakan saling penyesuaian pemasaran 

sehingga mempengaruhi harga yang telah dibahas melalui 
asosiasi; -------------------------------------------------------------------  

e. Bahwa tindakan saling menyesuaikan tersebut dan 

pembahasan harga melalui asosiasi merupakan perilaku yang 
saling mengikatkan diri satu sama lain yang merupakan 

bentuk perjanjian. -------------------------------------------------------  
 

2. Unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999 berdasarkan 

LDP adalah sebagai berikut: -----------------------------------------------  
 

Bahwa dugaan terjadinya pelanggaran Pasal 19 huruf c UU No. 

5/1999 yang pada pokoknya berkaitan dengan perilaku pelaku 
usaha baik sendiri maupun bersama-sama melakukan satu atau 

beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha 
lain membatasi peredaran dan atau penjualan pada pasar 
bersangkutan yaitu:  --------------------------------------------------------  
 

a. Bahwa sejak tahun 2012 sampai Agustus 2015 pelaku usaha 
secara sendiri dan atau bersama-sama melakukan tindakan 
mengatur pasokan dengan cara membatasi penjualan sapi ke 

RPH dengan alasan untuk menjaga keberlangsungan 
persediaan;  ---------------------------------------------------------------  

b. Bahwa tindakan tersebut telah mengakibatkan peningkatan 

harga sapi yang berdampak pada peningkatan harga daging 
sapi. ------------------------------------------------------------------------  

 
III. PENJABARAN UNSUR-UNSUR PASAL 11 DAN PASAL 19C UU NO. 

15/1999  ---------------------------------------------------------------  
 

Dalam pemeriksaan perkara -a quo- terungkap fakta-fakta  tidak 

terpenuhinya unsur-unsur pasal-pasal tersebut di atas dan/atau tidak 
terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, 
dan dapat disampaikan sebagai berikut:  ------------------------------------  

 

1. Pasal 11 UU No. 15/1999  ------------------------------------------------  
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Pasal 11 

 
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 
pesaingnya yang bermaksud 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.”  -------------------------------------  
 

Unsur a: Bahwa para feedloter yang disebutkan dalam unsur 
pelaku usaha merupakan pelaku usaha yang merupakan pesaing 

di antara satu dan lainnya.  ----------------------------------------------  
 

Terpenuhi seperti tersebut dalam LDP adalah para feedloter 
sebanyak 32 (tiga puluh dua) Terlapor (“Para Terlapor”) termasuk 

di dalamnya adalah Terlapor XXIII, yang mana di antara Para 
terlaportersebut adalah memang pesaing di antara satu sama 
lainnya sebagai perusahaan penggemukan sapi. ----------------------  
 

Unsur b: Bahwa melalui pertemuan-pertemuan di asosiasi, 

pelaku-pelaku usaha tersebut melakukan pembicaraan terkait 
harga jual sapi.  -------------------------------------------------------------  
 

Bahwa, memang terjadi pertemuan-pertemuan di asosiasi dalam 

fakta-fakta pemeriksaan Majelis Komisi tersebut nama APFINDO 
sebagai asosiasi dimaksud, namun dalam perkembangan 
pemeriksaan Majelis Komisi terungkap fakta-fakta terkait dengan 

pertemuan-pertemuan tersebut sebagai berikut: ----------------------  
 

b.1. Pada pemeriksaan Terlapor XXIII tanggal 29 Februari 2016 

(BAP Terlapor XXIII, B-51, halaman 29, 30 dan 32) fakta-
fakta dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis 

Komisi terkait pertemuan di asosiasi membicarakan harga 
jual sapi bahwa Terlapor XXIII menyatakan pertemuan 
asosiasi membicarakan mengenai peraturan Pemerintah, 

tidak ada pembicaraan mengenai kuota dan harga. 
Pertemuan tanggal 11 Agustus 2015 seingat Terlapor XXIII 

mengenai munas, permintaan indukan disertakan dalam 
import sapi bakalan, tuduhan penimbunan sapi dan tidak 
tahu apakah ada pembicaraan mengenai penurunan harga 

karena Terlapor XXIII pulang terlebih dahulu. Hal ini tidak 
membuktikan dan tidak mengungkap adanya pembicaraan 
harga di asosiasi.  ---------------------------------------------------  

 

b.2. Pada pemeriksaan Terlapor IV tanggal 10 Februari 2016 
(BAP Terlapor IV, B-27, halaman 22) fakta-fakta dalam 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi Majelis 

Komisi terkait pertemuan di asosiasi membicarakan harga 
jual sapi bahwa Terlapor IV menyatakan di APFINDO hanya 

kumpul-kumpul dan ramah tamah dengan Kementan 
tentang kondisi pertanian, beras, badai el nino, la nina, 
panen jagung dan promosi makanan produk dalam negeri, 

tidak pernah ada himbauan tentang harga setelah demo. 
Hal ini tidak membuktikan dan mengungkap adanya 

pembicaraan harga di asosiasi. -----------------------------------  
 

b.3. Pada pemeriksaan Terlapor XIII tanggal 10 Februari 2016 
(BAP Terlapor XIII B-28) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
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Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi Majelis Komisi terkait 

pertemuan di asosiasi membicarakan harga jual sapi bahwa 
Terlapor XIII tidak pernah ditanya dan memberikan 

keterangan pada saat Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 
oleh Majelis Komisi mengenai pertemuan-pertemuan di 
APFINDO yang membicarakan harga jual sapi. Hal ini tidak 

membuktikan dan tidak  mengungkap adanya pembicaraan 
harga di asosiasi. ----------------------------------------------------   

 

b.4. Pada pemeriksaan Terlapor III tanggal 09 Februari 2016 

(BAP B-26, halaman 25 dan 45) fakta-fakta dalam 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi Majelis 

Komisi terkait pertemuan di asosiasi membicarakan harga 
jual sapi bahwa Terlapor III menyatakan pertemuan-
pertemuan di asosiasi Terlapor III selalu hadir dan asosiasi 

fungsinya hanya sebagai jembatan komunikasi dengan 
Pemerintah dan asosiasi tidak mempunyai hak menentukan 
kuota, syarat impor dan tidak pernah membicarakan harga. 

Hal ini tidak membuktikan dan tidak mengungkap adanya 
pembicaraan harga di asosiasi. -----------------------------------  

 

b.5. Pada pemeriksaan Terlapor VII tanggal 11 Februari 2016 
(BAP Terlapor VII, B-29, halaman 33 dan 37) fakta-fakta 
dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi 

Majelis Komisi terkait pertemuan di asosiasi membicarakan 
harga jual sapi bahwa di asosiasi tidak pernah 
membicarakan pengaturan harga, tidak membicarakan 

pembagian pasar, karena asosiasi lebih banyak 
memfasilitasi anggota, mensosialisasikan aturan atau 

kebijakan Pemerintah. Di APFINDO tidak pernah dibahas di 
rapat asosiasi dan langsung menghadap ke Dirjen 
Perdagangan Luar Negeri. Hal ini tidak membuktikan dan 

tidak mengungkap adanya pembicaraan harga di asosiasi. --  
 

b.6. Pada pemeriksaan Terlapor VIII tanggal 11 Februari 2016 
(BAP Terlapor VIII, B-30, halaman 23) fakta-fakta dalam 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi Majelis 
Komisi terkait pertemuan di asosiasi bahwa Terlapor VIII 

terkait pertanyaan pertemuan di bulan Agustus 2015 hanya 
ada pertemuan di Kementan dan hanya membahas hal di 
luar sapi setelah itu makan siang dan silahturahmi dan 

tidak terungkap fakta pertemuan di asosiasi yang 
membicarakan harga sapi. Hal ini tidak membuktikan dan 
tidak mengungkap adanya pembicaraan harga di asosiasi. ---  

 

b.7. Pada pemeriksaan Terlapor VI tanggal 12 Februari 2016 
(BAP Terlapor VI, B-31, halaman 29 dan 30) fakta-fakta 

dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi 
Majelis Komisi terkait pertemuan di asosiasi membicarakan 
harga jual sapi bahwa Terlapor VI menyatakan setelah 

memperoleh SPI di asosiasi dibicarakan masalah ini, 
APFINDO hanya sebatas mediator antara pelaku pasar 
dengan Pemerintah sehingga bukan suatu asosiasi yang 

kemudian membicarakan hal-hal penjualan, harga maupun 
pembelian dan tidak terungkap mengenai asosiasi 

membicarakan masalah harga sapi karena itu dianggap 
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tabu dalam APFINDO, karena apabila sampai diketahui oleh 

kompetitor maka kompetitor dapat mengambil posisi untk 
menyikapi informasi harga perusahaan Terlapor VI sehingga 

tidak pernah membicarakan harga di APFINDO, isu yang 
sering dibahas dalam asosiasi bahwa APFINDO bertujuan 
sebagai bentuk mediasi dengan Pemerintah sehingga tidak 

masing-masing perusahaan harus menghadap Pemerintah 
dengan kata lain lebih efisien, sehingga APFINDO hanya 
terkait dengan kebijakan Pemerintah tidak pernah bicara 

harga dan jumlah ekor yang dipelihara karena itu rahasia 
masing-masing. Hal ini tidak membuktikan dan tidak 

mengungkap adanya pembicaraan harga di asosiasi. ---------  
 

b.8. Pada pemeriksaan Terlapor XVII tanggal 12 Februari 2016 
(BAP Terlapor XVII, B-32) fakta-fakta dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi Majelis Komisi terkait 
pertemuan di asosiasi membicarakan harga jual sapi bahwa 
Terlapor XVII menyatakan sama dengan Terlapor VI karena 

Terlapor VI dan Terlapor XVII adalah perusahaan yang 
saling terafiliasi sehingga Majelis Komisi dalam 

pemeriksaan Terlapor XVII membuka pemeriksaan dan 
langsung menutup karena diperiksa bersama antara 
Terlapor VI dan Terlapor XVII yaitu: bahwa setelah 

memperoleh SPI di asosiasi dibicarakan masalah ini, 
APFINDO hanya sebatas mediator antara pelaku pasar 

dengan Pemerintah sehingga bukan suatu asosiasi yang 
kemudian membicarakan hal-hal penjualan, harga maupun 
pembelian dan tidak terungkap mengenai asosiasi 

membicarakan masalah harga sapi karena itu dianggap 
tabu dalam APFINDO, karena apabila sampai diketahui oleh 
kompetitor maka kompetitor dapat mengambil posisi untk 

menyikapi informasi harga perusahaan Terlapor VI sehingga 
tidak pernah membicarakan harga di APFINDO, isu yang 

sering dibahas dalam asosiasi bahwa APFINDO bertujuan 
sebagai bentuk mediasi dengan Pemerintah sehingga tidak 
masing-masing perusahaan harus menghadap Pemerintah 

dengan kata lain lebih efisien, sehingga APFINDO hanya 
terkait dengan kebijakan Pemerintah tidak pernah bicara 
harga dan jumlah ekor yang dipelihara karena itu rahasia 

masing-masing. Hal ini tidak membuktikan dan tidak 
mengungkap adanya pembicaraan harga di asosiasi. ---------  

 

b.9. Pada pemeriksaan Terlapor I tanggal 15 Februari 2016 (BAP 
Terlapor I, B-33, halaman 46, 52 dan 53) fakta-fakta dalam 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi Majelis 

Komisi terkait pertemuan di asosiasi membicarakan harga 
jual sapi bahwa Terlapor I tidak pernah membicarakan 
masalah harga di asosiasi, terkait dengan pertemuan 11 

Agustus bahwa sepengetahuan Terlapor I tidak pernah ada 
kesepakatan harga antara APFINDO dengan Pemerintah 

dan tidak pernah ada kesepakatan antara anggota APFINDO 
yaitu feedloter dengan pemeritah untuk menurunkan harga 
di tahun 2015. Hal ini tidak membuktikan dan tidak 

mengungkap adanya pembicaraan harga di asosiasi. ---------  
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b.10. Pada pemeriksaan Terlapor XXIX tanggal 15 Februari 2016 

(BAP Terlapor XXIX, B-34, halaman 47, 53 dan 54) fakta-
fakta dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis 

Komisi Majelis Komisi terkait pertemuan di asosiasi 
membicarakan harga jual sapi bahwa Terlapor XXIX tidak 
pernah membicarakan masalah harga di asosiasi, terkait 

dengan pertemuan 11 Agustus bahwa sepengetahuan 
Terlapor I tidak pernah ada kesepakatan harga antara 
APFINDO dengan Pemerintah dan tidak pernah ada 

kesepakatan antara anggota APFINDO yaitu feedloter 
dengan pemeritah untuk menurunkan harga di tahun 2015. 

Hal ini tidak membuktikan dan tidak mengungkap adanya 
pembicaraan harga di asosiasi. -----------------------------------  

 

b.11. Pada pemeriksaan Terlapor V tanggal 17 Februari 2016 

(BAP Terlapor V, B-36, halaman 25 dan 26) fakta-fakta 
dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi 

Majelis Komisi terkait pertemuan di asosiasi membicarakan 
harga jual sapi bahwa Terlapor V menyatakan di asosiasi 
tidak pernah membahas harga, justru yang dimanfaatkan 

adalah mengenai sosialisasi kebijakan Pemerintah, terkait 
rapat tanggal 9 Agustus 2015 Terlapor V menyatakan tidak 
ada. Hal ini tidak membuktikan dan tidak mengungkap 

adanya pembicaraan harga di asosiasi. -------------------------  
 

b.12. Pada pemeriksaan Terlapor XXII tanggal 17 Februari 2016 

(BAP Terlapor XXII, B-37) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi Majelis Komisi terkait 
pertemuan di asosiasi membicarakan harga jual sapi bahwa 

dalam pemeriksaan Terlapor XXII tidak pernah terungkap 
terkait pertemuan di asosiasi membicarakan haga jual sapi. 
Hal ini tidak membuktikan dan tidak mengungkap adanya 

pembicaraan harga di asosiasi. -----------------------------------  
 

b.13. Pada pemeriksaan Terlapor XXX tanggal 18 Februari 2016 

(BAP Terlapor XXX B-38, halaman 22 dan 26) fakta-fakta 
dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi 
Majelis Komisi terkait pertemuan di asosiasi membicarakan 

harga jual sapi bahwa Terlapor XXX menyatakan mengenai 
pertemuan tanggal 11 Agustus 2015 tidak tahu dan lupa 
bahasan rapat tanggal 11 Agustus 2015 tersebut. Hal ini 

tidak membuktikan dan tidak mengungkap adanya 
pembicaraan harga di asosiasi. -----------------------------------  

 

b.14. Pada pemeriksaan Terlapor XXXI tanggal 18 Februari 2016 

(BAP Terlapor XXXI, B-39, halaman 27) fakta-fakta dalam 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi Majelis 

Komisi terkait pertemuan di asosiasi membicarakan harga 
jual sapi bahwa Terlapor XXXI menyatakan mengenai 
pertemuan tanggal 11 Agustus 2015 tidak tahu dan lupa 

bahasan rapat tanggal 11 Agustus 2015 tersebut dan 
Terlapor XXXI bukan anggota APFINDO. Hal ini tidak 

membuktikan dan tidak mengungkap adanya pembicaraan 
harga di asosiasi. ----------------------------------------------------  
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b.15. Pada pemeriksaan Terlapor XX tanggal 19 Februari 2016 

(BAP Terlapor XX, B-40) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pertemuan di 

asosiasi membicarakan harga jual sapi bahwa Terlapor XX 
menyatakan pada halaman 40 bahwa “APFINDO adalah 
asosiasi yang dihadiri oleh sesama anggota sehingga tidak 

pernah membicarakan masalah harga, karena merupakan 
rahasia masing-masing perusahaan. APFINDO hanya 
menjembatani Pemerintah terkait kebijakan atau keputusan 

Pemerintah, itu saja.” Pada Halaman 62 merujuk daftar 
hadir rapat APFINDO tanggal 11 Agustus 2015, 

sebagaimana ditunjukkan dalam Pemeriksaan Lanjutan 
oleh Majelis, dinyatakan oleh Pak Heru (General Manager 
Terlapor XX) bahwa yang hadir pada rapat tanggal 11 

Agustus 2015 tersebut yaitu Pak Heru dan Pudjantoro 
Hasan (Direktur Utama Terlapor XXVII) menyatakan tidak 

pernah membicarakan harga atau penurunan harga. Hal ini 
tidak membuktikan dan tidak mengungkap adanya 
pembicaraan harga di asosiasi. -----------------------------------  

 

b.16. Pada pemeriksaan Terlapor XXVII tanggal 19 Februari 2016 
(BAP Terlapor XXVII, B-41) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi Majelis Komisi terkait 

pertemuan di asosiasi membicarakan harga jual sapi bahwa 
Terlapor XXVII menyatakan pada halaman 40 bahwa 

“APFINDO adalah asosiasi yang dihadiri oleh sesama 
anggota sehingga tidak pernah membicarakan masalah 
harga, karena merupakan rahasia masing-masing 

perusahaan. APFINDO hanya menjembatani Pemerintah 
terkait kebijakan atau keputusan Pemerintah, itu saja.” 
Pada Halaman 62 merujuk daftar hadir rapat APFINDO 

tanggal 11 Agustus 2015, sebagaimana ditunjukkan dalam 
Pemeriksaan Lanjutan oleh Majelis, dinyatakan oleh Pak 

Heru (General Manager Terlapor XX) bahwa yang hadir pada 
rapat tanggal 11 Agustus 2015 tersebut yaitu Pak Heru dan 
Pudjantoro Hasan (Direktur Utama Terlapor XXVII) 

menyatakan tidak pernah membicarakan harga atau 
penurunan harga. Hal ini tidak membuktikan dan tidak 
mengungkap adanya pembicaraan harga di asosiasi. ---------  

 

b.17. Pada pemeriksaan Terlapor XI namun pada BAP 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi tertulis 

tanggal 15 Februari 2016 (BAP Terlapor XI, B-42, halaman 
1) sedangkan berdasarkan Pemberitahuan Jadwal Sidang 
Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 (Nomor: 

361/AK/KMK-PPL/II/2016 terjadwal Terlapor XI diperiksa 
pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09.00 WIB), hal ini 
jelas menunjukan bahwa Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan Sidang Majelis Komisi telah salah dan tidak 
berdasar sehingga wajib dan harus dinyatakan tidak 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena hanya 
ditandatangani oleh panitera dan Majelis Komisi tanpa 
ditandatangani oleh pihak Terlapor XI dan ini patut diduga 

sebagai pemeriksaan yang direkayasa. Hal ini tidak 
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membuktikan dan tidak mengungkap adanya pembicaraan 

harga di asosiasi. ----------------------------------------------------  
 

b.18. Pada pemeriksaan Terlapor XXIV namun pada BAP 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi tertulis 

tanggal 15 Februari 2016 (BAP Terlapor XXIV, B-43, 
halaman 1) sedangkan berdasarkan Pemberitahuan Jadwal 

Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 
(Nomor: 361/AK/KMK-PPL/II/2016 terjadwal Terlapor XXIV 
diperiksa pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 13.00 WIB), 

hal ini jelas menunjukan bahwa Perpanjangan Pemeriksaan 
Lanjutan Sidang Majelis Komisi telah salah dan tidak 

berdasar sehingga wajib dan harus dinyatakan tidak 
memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena hanya 
ditandatangani oleh panitera dan Majelis Komisi tanpa 

ditandatangani oleh pihak Terlapor XXIV dan ini patut 
diduga sebagai pemeriksaan yang direkayasa. Hal ini tidak 
membuktikan dan tidak mengungkap adanya pembicaraan 

harga di asosiasi. ----------------------------------------------------  
 

b.19. Pada pemeriksaan Terlapor X tanggal 23 Februari 2016 

(BAP Terlapor X, B-44, halaman 31 dan 35) fakta-fakta 
dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi 
terkait pertemuan di asosiasi membicarakan harga jual sapi 

bahwa Terlapor X menyatakan tidak aktif dan tidak pernah 
ikut acara APFINDO, hanya ikut rapat di awal Terlapor X 
bergabung di APFINDO yaitu dari tahun 2001 hingga tahun 

2003 dan menurut Terlapor X acara di APFINDO tidak 
penting dan substantif. Terkait dengan pertemuan tanggal 

11 Agustus 2016 karyawan Terlapor X yang bernama Zul 
memberikan informasi (karena Terlapor X tidak hadir dan 
diwakilkan oleh karyawan bernama Zul) bahwa harga harus 

diturunkan namun tidak terungkap bahwa penurunan 
harga itu hasil pembicaraan siapa dan harus diturunkan di 
harga berapa. Hal ini tidak membuktikan dan tidak 

mengungkap adanya pembicaraan harga di asosiasi. ---------   
 

b.20. Pada pemeriksaan Terlapor XV tanggal 24 Februari 2016 

(BAP Terlapor XV, B-45) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pertemuan di 
asosiasi membicarakan harga jual sapi bahwa Terlapor XV 

menyatakan bahwa pada halaman 22 Terlapor XV bukan 
anggota APFINDO dan kehadiran ibu Suyatmi selaku 
Direktur Terlapor XV dalam pertemuan tanggal 11 Agustus 

2015 maupun pertemuan-pertemuan lainnya tidak dalam 
kapasitasnya sebagai Terlapor XV karena tidak ada 

laporannya. Hal ini tidak membuktikan dan tidak 
mengungkap adanya pembicaraan harga di asosiasi. ---------  

 

b.21. Pada pemeriksaan Terlapor XXI tanggal 24 Februari 2016 

(BAP Terlapor XXI, B-46, halaman 33 dan 34) fakta-fakta 
dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi 
terkait pertemuan di asosiasi membicarakan harga jual sapi 

bahwa Terlapor XXI menyatakan bahwa Terlapor XXI 
melakukan penyesuaian harga karena berdasarkan 

keputusan internal Terlapor XXI dan tidak ada komunikasi 
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dengan feedloter lain. Mengenai pertemuan APFINDO 

tanggal 11 Agustus 2015, Terlapor XXI memberikan laporan 
bahwa undangan tersebut hanya undangan makan dari 

menteri lalu pulang dan tanpa hasil. Hal ini tidak 
membuktikan dan tidak mengungkap adanya pembicaraan 
harga di asosiasi. ----------------------------------------------------  

 

b.22. Pada pemeriksaan Terlapor XII tanggal 25 Februari 2016 
(BAP Terlapor XII, B-47, halaman 36) fakta-fakta dalam 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait 

pertemuan di asosiasi membicarakan harga jual sapi bahwa 
Terlapor XII menyatakan bahwa pertemuan tanggal 11 

Agustus 2015 tidak tahu mengenai apa yang dibicarakan di 
rapat asosiasi tenggal 11 Agustus 2015 tersebut. Hal ini 
tidak membuktikan dan tidak mengungkap adanya 

pembicaraan harga di asosiasi. -----------------------------------  
 

b.23. Pada pemeriksaan Terlapor XIV tanggal 25 Februari 2016 
(BAP Terlapor XIV, B-48) fakta-fakta dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pertemuan di 
asosiasi membicarakan harga jual sapi bahwa Terlapor XIV 

tidak hadir dan dinyatakan dalam Berita Acara Sidang 
Majelis Komisi Ketidakhadiran Terlapor XIV PT. Lemang 
Mesuji Lestary Pada Pemeriksaan Lanjutan. Hal ini tidak 

membuktikan dan tidak mengungkap adanya pembicaraan 
harga di asosiasi. ----------------------------------------------------  

 

b.24. Pada pemeriksaan Terlapor XVI tanggal 26 Februari 2016 

(BAP Terlapor XVI, B-49, halaman 23 dan 24) fakta-fakta 
dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi 

terkait pertemuan di asosiasi membicarakan harga jual sapi 
bahwa Terlapor XVI menyatakan adanya undangan untuk 
tanggal 11 Agustus 2015 dan hanya membicarakan 

masalah munas, escass, membantah adanya penimbunan 
dan himbauan dari Pemerintah mengenai sapi indukan dan 

tidak pernah ada pembicaraan mengenai harga di rapat 
tanggal 11 Agustus 2015 tersebut. Hal ini tidak 
membuktikan dan tidak mengungkap adanya pembicaraan 

harga di asosiasi. ----------------------------------------------------  
 

b.25. Pada pemeriksaan Terlapor XIX tanggal 26 Februari 2016 
(BAP Terlapor XIX, B-50, halaman 24) fakta-fakta dalam 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait 
pertemuan di asosiasi membicarakan harga jual sapi bahwa 
Terlapor XIX menyatakan rapat tanggal 11 Agustus 2015 

membicarakan munas, sapi indukan dan himbauan Menteri 
untuk ikut mestabilkan harga dan Terlapor XIX 

memutuskan wajib mengikuti himbauan tersebut karena 
kuatir tidak memperoleh kuota atau dikurangi apabila tidak 
menuruti himbauan Menteri. Hal ini tidak membuktikan 

dan tidak mengungkap adanya pembicaraan harga di 
asosiasi. -Quad non- apabila memang ini terjadi maka 

pernyataan Terlapor XIX ini tidak dapat dijadikan bukti 
karena unus testis nullus testis (satu kesaksian bukan 
saksi) sebab para terlapor lain menyatakan sebaliknya. 

Pada keterangan Ahli Sdr. Dr. Kurnia Toha, MS, dinyatakan 
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bahwa motif mengikuti aturan/himbauan Pemerintah 

bukanlah motif ekonomi sehingga ini bukan motif kartel. ---  
 

b.26. Pada pemeriksaan Terlapor XXV tanggal 29 Februari 2016 
(BAP Terlapor XXV, B-52) fakta-fakta dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pertemuan di 
asosiasi membicarakan harga jual sapi bahwa Terlapor XXV 

menyatakan Terlapor XXV bukan anggota asosiasi. Hal ini 
tidak membuktikan dan tidak mengungkap adanya 
pembicaraan harga di asosiasi. -----------------------------------  

 

b.27. Pada pemeriksaan Terlapor XXVI tanggal 29 Februari 2016 
(BAP Terlapor XXVI, B-53, halaman 25) fakta-fakta dalam 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait 

pertemuan di asosiasi membicarakan harga jual sapi bahwa 
Terlapor XXVI menyatakan baru bergabung dengan 

APFINDO tahun 2016. Hal ini tidak membuktikan dan tidak 
mengungkap adanya pembicaraan harga di asosiasi. ---------  

 

b.28. Pada pemeriksaan Terlapor XXVIII tanggal 1 Maret 2016 

(BAP Terlapor XXVIII, B-54, halaman 25 dan 33) fakta-fakta 
dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi 
terkait pertemuan di asosiasi membicarakan harga jual sapi 

bahwa Terlapor XXVIII menyatakan kegiatan di APFINDO 
munas dan rapat-rapat biasa. Pertemuan tanggal 11 

Agustus 2015 yang dibahas masalah munas dan tidak ada 
himbauan dari menteri untuk turunkan harga. Hal ini tidak 
membuktikan dan tidak mengungkap adanya pembicaraan 

harga di asosiasi. ----------------------------------------------------  
 

b.29. Pada pemeriksaan Terlapor XXXII tanggal 1 Maret 2016 
(BAP Terlapor XXXII, B-55, halaman 22) fakta-fakta dalam 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait 
pertemuan di asosiasi membicarakan harga jual sapi bahwa 

Terlapor XXXII menyatakan rapat APFINDO hanya 
membahas kebijakan dan rencana Pemerintah yang pasti 
berdampak pada para pelaku usaha (feedloter), 
membicarakan masalah munas dan sapi indukan, asosiasi 
tidak memiliki hak untuk memaksa karena itu tergantung 

pada kebijakan internal masing-masing anggota, selama di 
APFINDO tidak pernah membahas mengenai bisnis yang 
dilakukan masing-masing feedloter, yang dibahas hanya 

kebijakan Pemerintah dan hubungan dengan mitra luar 
negeri maupun perguruan tinggi tidak pernah membahas di 

asosiasi mengenai permintaan Pemerintah untuk 
menurunkan harga dan APFINDO tidak pernah meminta 
atau memerintahkan secara resmi untuk menurunkan 

harga. Hal ini tidak membuktikan dan tidak mengungkap 
adanya pembicaraan harga di asosiasi. -------------------------  

 

b.30. Pada pemeriksaan Terlapor XVIII tanggal 1 Maret 2016 (BAP 

Terlapor XVIII, B-56) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pertemuan di 

asosiasi membicarakan harga jual sapi bahwa Terlapor 
XVIII menyatakan bahwa pada halaman [17] pertemuan 
APFINDO tanggal 11 Agustus 2015 hadir dengan diwakili 

oleh Bapak Syarifuddin yang laporannya hanya 
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membicarakan munas dan tidak ada yang lain. Pada 

halaman [18] disebutkan oleh investigator bahwa pada 
berita acara penyelidikan pemeriksaan terhadap Terlapor 

XVIII pada tanggal 19 Maret 2014, yang saat itu hadir 
adalah Bapak Bambang Hartoyo dan Bapak Komar Hari 
Budiono selaku kuasa Terlapor XVIII dinyatakan adanya 

pembicaraan mengenai harga di asosiasi, namun hal ini 
langsung dibantah oleh Ibu Nur Safina Ayu Aszzahra selaku 
Direktur Utama Terlapor XVIII pada halaman [23] yang 

menyatakan bahwa Bapak Komar Hari Budiono tidak ada 
kapasitas untuk menjawab hal tersebut dan untuk 

menandatangani BAP, juga pada halaman [23] BAP Terlapor 
XVIII menyatakan bahwa penentuan harga bukan 
berdasarkan hasil pertemuan APFINDO melainkan secara 

independen seperti tersebut di halaman [22] BAP Terlapor 
XVIII. Hal ini tidak membuktikan dan tidak mengungkap 

adanya pembicaraan harga di asosiasi. -------------------------  
 

b.31. Pada pemeriksaan Terlapor IX tanggal 2 Maret 2016 (BAP 
Terlapor IX, B-57) fakta-fakta dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pertemuan di 
asosiasi membicarakan harga jual sapi bahwa Terlapor IX 
menyatakan bahwa pada halaman [21] APFINDO tidak 

pernah mempropose harga apapun Terkait pertemuan 
tanggal 11 Agustus 2015 Terlapor IX dalam BAP-nya 

halaman [46] menyatakan bahwa rapat pertemuan tersebut 
membahas kebijakan Pemerintah soal sapi indukan, 
informasi escass dan munas APFINDO. Dalam BAP Terlapor 

IX secara jelas dan lantang tidak kenal dengan Komar dan 
Bambang Hartoyo (terkait BAP Terlapor XVIII), keterangan 
ini membantah keterangan Komar  yang menyatakan ada 

pembicaraan harga di APFINDO dan menguatkan bantahan 
Ibu Nur Safina Ayu Aszzahra selaku Direktur Utama 

Terlapor XVIII terhadap keterangan Komar pada 
pemeriksaan tanggal 19 Maret 2014. Pada halaman [34] 
ditegaskan bahwa APFINDO tidak mungkin bisa 

menentukan harga. Hal ini tidak membuktikan dan tidak 
mengungkap adanya pembicaraan harga di asosiasi. ---------  

 

Unsur c: Bahwa perilaku pelaku usaha menahan pasokan untuk 
mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk 

pengaturan pemasaran yang berdampak pada harga yang terjadi 
sejak tahun 2012 dan mencapai puncak harganya pada periode 
Juli – Agustus 2015  -------------------------------------------------------  

 

Bahwa, dalam sidang Pemeriksaan Lanjutan terdapat fakta-fakta 
yang terungkap sebagai berikut di bawah ini: -------------------------  

 

c.1. Pada pemeriksaan Saksi yang diajukan oleh Investigator 

KPPU pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 6 
November 2015, Kepala RPH Jonggol, Bogor, Direktur PT 
Sinar Daging Perdana yang bernama Haryanto (BAP Saksi 

Investigator B-03) pada halaman [24], saksi menyatakan 
tidak pernah ada transaksi atau pemberitahuan atau 
komunikasi bahwa RPH hanya boleh memotong dalam 
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jumlah tertentu ataupun dalam waktu tertentu. Hal ini 

tidak membuktikan dan mengungkap adanya perilaku 
pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur agar 

pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 
pemasaran yang berdampak pada harga yang terjadi sejak 
tahun 2012 dan mencapai puncak harganya pada periode 

Juli – Agustus 2015. ------------------------------------------------  
 

c.2. Pada pemeriksaan Saksi sidang Pemeriksaan Lanjutan 
tanggal 12 November 2015, Kepala RPH Bubulak, Bogor, 

yang bernama drh. B. Arief Mukti Wibowo, M.M. (BAP Saksi 
B-4) pada halaman [13], menyatakan bahwa pada saat 

pemogokan di RPH Bubulak terdapat sapi yang siap 
dipotong sebanyak 60 ekor yang telah dikirim oleh feedlot, 
namun para jagal yang tidak melakukan pemotongan dan 

bukan feedlot yang menahan pasokan. Hal ini tidak 
membuktikan dan mengungkap adanya perilaku pelaku 
usaha menahan pasokan untuk mengatur agar pasokan 

sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 
pemasaran yang berdampak pada harga yang terjadi sejak 

tahun 2012 dan mencapai puncak harganya pada periode 
Juli – Agustus 2015. ------------------------------------------------  

 

c.3. Pada pemeriksaan Saksi sidang Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 23 November 2015, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, 
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang 
diwakili oleh Mohammad Yany, S.H., Kasubdit Pertanian, 

Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, (BAP Saksi B-6) pada 
halaman [21], terungkap bahwa yang mengatur kuota 

adalah wewenang Pemerintah melalui Kemendag dan bukan  
pelaku usaha feedlot atau pun APFINDO seperti yang 
dituduhkan dalam LDP. Hal ini tidak membuktikan dan 

mengungkap adanya perilaku pelaku usaha menahan 
pasokan untuk mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia 
merupakan bentuk pengaturan pemasaran yang berdampak 

pada harga yang terjadi sejak tahun 2012 dan mencapai 
puncak harganya pada periode Juli – Agustus 2015. ---------  

 

c.4. Pada pemeriksaan Saksi sidang Pemeriksaan Lanjutan 
tanggal 26 November 2015, yang bernama Achmad Ibnu 
Attoilah, seorang Jagal yang memiliki penggemukan sapi 

untuk belajar para Santri, (BAP Saksi B-10) pada halaman 
[18, 19, 20], terungkap bahwa saksi selama ini tidak pernah 
dibatasi dan permintaannya selalu dipenuhi, hal ini 

menunjukan kalau feedlot tidak pernah menahan pasokan 
seperti yang dituduhkan di dalam LDP. Hal ini tidak 

membuktikan dan mengungkap adanya perilaku pelaku 
usaha menahan pasokan untuk mengatur agar pasokan 
sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 

pemasaran yang berdampak pada harga yang terjadi sejak 
tahun 2012 dan mencapai puncak harganya pada periode 

Juli – Agustus 2015. ------------------------------------------------  
 

c.5. Pada pemeriksaan Terlapor XXIII tanggal 29 Februari 2016 

(BAP Terlapor XXIII, B-51) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
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Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait perilaku 

pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur agar 
pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 

pemasaran yang berdampak pada harga bahwa Terlapor 
XXIII menyatakan di halaman [24] bahwa sapi masih ada 
dan pelanggan minta berapa saja bisa dilayani. Di halaman 

[31] ketika terjadi pemogokan bagi Terlapor XXIII hal itu 
biasa saja dan tidak ada pengaruhnya karena pembeli tidak 
datang setiap hari. Hal ini tidak membuktikan dan 

mengungkap adanya perilaku pelaku usaha menahan 
pasokan untuk mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia 

merupakan bentuk pengaturan pemasaran yang berdampak 
pada harga yang terjadi sejak tahun 2012 dan mencapai 
puncak harganya pada periode Juli – Agustus 2015. ---------  

 

c.6. Pada pemeriksaan Terlapor IV tertanggal 10 Februari 2016 
(BAP Terlapor IV, B-27) sidang Perpanjangan Pemeriksaan 
Lanjutan Majelis Komisi. Berdasarkan halaman [16] BAP, 

terungkap ketika mengalami kesulitan pasokan dan terjadi 
penurunan kuota yang dilakukan oleh Terlapor IV adalah 

efisiensi internal dan tidak menahan pasokan seperti yang 
dituduhkan dalam LDP. Hal ini tidak membuktikan dan 
mengungkap adanya perilaku pelaku usaha menahan 

pasokan untuk mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia 
merupakan bentuk pengaturan pemasaran yang berdampak 

pada harga yang terjadi sejak tahun 2012 dan mencapai 
puncak harganya pada periode Juli – Agustus 2015. ---------  

 

c.7. Pada pemeriksaan Terlapor XIII tanggal 10 Februari 2016 

(BAP Terlapor XIII, B-28) Sidang Perpanjangan Pemeriksaan 
Lanjutan Majelis Komisi. Di halaman [16], terungkap proses 
penggemukan yang dilakukan oleh Terlapor XIII mengikuti 

aturan yang diatur dan berlaku di lingkungan Kementrian 
Pertanian, dan hal ini tidak dapat dianggap menahan 
pasokan karena melaksanakan peraturan perundang-

undangan. Hal ini tidak membuktikan dan mengungkap 
adanya perilaku pelaku usaha menahan pasokan untuk 

mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia merupakan 
bentuk pengaturan pemasaran yang berdampak pada harga 
yang terjadi sejak tahun 2012 dan mencapai puncak 

harganya pada periode Juli – Agustus 2015. -------------------  
 

c.8. Pada pemeriksaan Terlapor VII  tertanggal 11 Februari 2016 
(BAP Terlapor VII,  B-29, halaman 39, 40) sidang 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-
fakta dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis 

Komisi terkait perilaku pelaku usaha menahan pasokan 
untuk mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia 
merupakan bentuk pengaturan pemasaran yang berdampak 

pada harga, Terlapor VII menyatakan bahwa dalam kondisi 
kekurangan stok Terlapor VII melakukan pembelian sapi 

lokal sebagai sumber alternatif, serta Terlapor VII tidak 
memiliki ikatan dengan para pedagang atau jagal-jagal 
untuk tetap menjaga atau mempertahankan stok. Hal ini 

tidak membuktikan dan mengungkap adanya perilaku 
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pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur agar 

pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 
pemasaran yang berdampak pada harga yang terjadi sejak 

tahun 2012 dan mencapai puncak harganya pada periode 
Juli – Agustus 2015. ------------------------------------------------  

 

c.9. Pada pemeriksaan Terlapor VIII  tertanggal 11 Februari 

2016 (BAP Terlapor VIII,  B-30, halaman 16 dan 21) sidang 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-
fakta dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis 

Komisi terkait perilaku pelaku usaha menahan pasokan 
untuk mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia 

merupakan bentuk pengaturan pemasaran yang berdampak 
pada harga, Terlapor VIII menyatakan bahwa: (i) terkait 
dengan kebijakan volume impor yang dikurangi, Terlapor 

VIII melakukan pembelian sapi lokal untuk menutup 
kebutuhan sapi bakalan dan tetap bisa memasok kepada 
pelanggan; (ii) pada bulan Juli-September 2015, penjualan 

kami di atas rata-rata penjualan bulanan pada tahun 2015. 
Hal ini tidak membuktikan dan mengungkap adanya 

perilaku pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur 
agar pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk 
pengaturan pemasaran yang berdampak pada harga yang 

terjadi sejak tahun 2012 dan mencapai puncak harganya 
pada periode Juli – Agustus 2015. -------------------------------  

 

c.10. Pada pemeriksaan Terlapor VI  tertanggal 12 Februari 2016 

(BAP Terlapor VI,  B-31, halaman 44) sidang Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-fakta dalam 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait 
perilaku pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur 
agar pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk 

pengaturan pemasaran yang berdampak pada harga, 
Terlapor VI menyatakan bahwa pada saat pemogokan 
terjadi di tahun 2015, Terlapor VI tetap memasok sapi 

kepada pelanggannya. Hal ini tidak membuktikan dan 
mengungkap adanya perilaku pelaku usaha menahan 

pasokan untuk mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia 
merupakan bentuk pengaturan pemasaran yang berdampak 
pada harga yang terjadi sejak tahun 2012 dan mencapai 

puncak harganya pada periode Juli – Agustus 2015. ---------  
 

c.11. Pada pemeriksaan Terlapor XVII  tertanggal 12 Februari 
2016 (BAP Terlapor XVII,  B-32) sidang Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-fakta dalam 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait 

perilaku pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur 
agar pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk 
pengaturan pemasaran yang berdampak pada harga, 

tertuang dalam BAP-32 dimana Terlapor XVIII menyatakan 
bahwa pada saat pemogokan terjadi di tahun 2015, Terlapor 

XVII tetap memasok sapi kepada pelanggannya. Hal ini 
tidak membuktikan dan mengungkap adanya perilaku 
pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur agar 

pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 
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pemasaran yang berdampak pada harga yang terjadi sejak 

tahun 2012 dan mencapai puncak harganya pada periode 
Juli – Agustus 2015. ------------------------------------------------  

 

c.12. Pada pemeriksaan Terlapor I tertanggal 15 Februari 2016 

(BAP Terlapor I, B-33, halaman 36 dan 65) sidang 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-

fakta dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis 
Komisi terkait perilaku pelaku usaha menahan pasokan 
untuk mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia 

merupakan bentuk pengaturan pemasaran yang berdampak 
pada harga, Terlapor I menyatakan bahwa pada saat terjadi 

pemogokan di tahun 2015 ada pelanggan Terlapor I yang 
mogok dan ada pula yang tidak mogok melakukan 
pembelian, akan tetapi Terlapor I tetap memasok sapi 

kepada pelanggan-pelanggannya. Hal ini tidak 
membuktikan dan mengungkap adanya perilaku pelaku 
usaha menahan pasokan untuk mengatur agar pasokan 

sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 
pemasaran yang berdampak pada harga yang terjadi sejak 

tahun 2012 dan mencapai puncak harganya pada periode 
Juli – Agustus 2015. ------------------------------------------------  

 

c.13. Pada pemeriksaan Terlapor XXIX tertanggal 15 Februari 

2016 (BAP Terlapor XXIX, B-34, halaman 37 dan 66) sidang 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-
fakta dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis 

Komisi terkait perilaku pelaku usaha menahan pasokan 
untuk mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia 

merupakan bentuk pengaturan pemasaran yang berdampak 
pada harga, Terlapor XXIX menyatakan bahwa pada saat 
terjadi pemogokan di tahun 2015 ada pelanggan Terlapor 

XXIX yang mogok dan ada pula yang tidak mogok 
melakukan pembelian, akan tetapi Terlapor XXIX tetap 
memasok sapi kepada pelanggan-pelanggannya. Hal ini 

tidak membuktikan dan mengungkap adanya perilaku 
pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur agar 

pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 
pemasaran yang berdampak pada harga yang terjadi sejak 
tahun 2012 dan mencapai puncak harganya pada periode 

Juli – Agustus 2015. ------------------------------------------------  
 

c.14. Pada pemeriksaan Terlapor V tertanggal 17 Februari 2016 
(BAP Terlapor V,  B-36, halaman 24) sidang Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-fakta dalam 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait 

perilaku pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur 
agar pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk 
pengaturan pemasaran yang berdampak pada harga, 

Terlapor V menyatakan bahwa pada bulan Agustus 2015 
Terlapor V memang tidak memasok sapi ke wilayah 

Jabodetabek karena fokus sebaran penjualan sapi Terlapor 
V adalah wilayah Sumatera. Hal ini tidak membuktikan dan 
mengungkap adanya perilaku pelaku usaha menahan 

pasokan untuk mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia 
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merupakan bentuk pengaturan pemasaran yang berdampak 

pada harga yang terjadi sejak tahun 2012 dan mencapai 
puncak harganya pada periode Juli – Agustus 2015. ---------  

 

c.15. Pada pemeriksaan Terlapor XXII tertanggal 17 Februari 

2016 (BAP Terlapor XXII,  B-37, halaman 18 dan 19) sidang 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-

fakta dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis 
Komisi terkait perilaku pelaku usaha menahan pasokan 
untuk mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia 

merupakan bentuk pengaturan pemasaran yang berdampak 
pada harga, Terlapor XXII menyatakan bahwa stok sapi siap 

jual di kandang untuk bulan Agustus 2015 sudah habis 
pada saat Lebaran yang jatuh bertepatan di bulan Juli 
2015. Hal ini tidak membuktikan dan mengungkap adanya 

perilaku pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur 
agar pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk 
pengaturan pemasaran yang berdampak pada harga yang 

terjadi sejak tahun 2012 dan mencapai puncak harganya 
pada periode Juli – Agustus 2015. -------------------------------  

 

c.16. Pada pemeriksaan Terlapor XXX tertanggal 18 Februari 
2016 (BAP Terlapor XXX,  B-38, halaman 27) sidang 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-

fakta dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis 
Komisi terkait perilaku pelaku usaha menahan pasokan 
untuk mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia 

merupakan bentuk pengaturan pemasaran yang berdampak 
pada harga, Terlapor XXX menyatakan bahwa Terlapor XXX 

pernah mengalami hambatan untuk memenuhi kebutuhan 
pasokan di Jabodetabek dan Cianjur karena pasokan sapi 
milik Terlapor XXX tidak tersedia dengan cukup. Hal ini 

tidak membuktikan dan mengungkap adanya perilaku 
pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur agar 
pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 

pemasaran yang berdampak pada harga yang terjadi sejak 
tahun 2012 dan mencapai puncak harganya pada periode 

Juli – Agustus 2015. ------------------------------------------------  
 

c.17. Pada pemeriksaan Terlapor XXXI tertanggal 18 Februari 
2016 (BAP Terlapor XXXI,  B-39, halaman 44) sidang 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-
fakta dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis 
Komisi terkait perilaku pelaku usaha menahan pasokan 

untuk mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia 
merupakan bentuk pengaturan pemasaran yang berdampak 

pada harga, Terlapor XXXI menyatakan bahwa pada saat 
terjadi pemogokan di bulan Agustus 2015, pelanggan tetap 
membeli sapi dari Terlapor XXXI. Hal ini tidak 

membuktikan dan mengungkap adanya perilaku pelaku 
usaha menahan pasokan untuk mengatur agar pasokan 

sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 
pemasaran yang berdampak pada harga yang terjadi sejak 
tahun 2012 dan mencapai puncak harganya pada periode 

Juli – Agustus 2015. ------------------------------------------------  
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c.18. Pada pemeriksaan Terlapor XX tertanggal 19 Februari 2016 

(BAP Terlapor XX,  B-40, halaman 32 dan 50) sidang 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-

fakta dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis 
Komisi terkait perilaku pelaku usaha menahan pasokan 
untuk mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia 

merupakan bentuk pengaturan pemasaran yang berdampak 
pada harga, Terlapor XX menyatakan secara tegas bahwa 
Terlapor XX tetap memasok ke pelanggan secara terus 

menerus, tidak pernah menahan pasokan dan terus 
mendistribusikan pasokan. Hal ini tidak membuktikan dan 

mengungkap adanya perilaku pelaku usaha menahan 
pasokan untuk mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia 
merupakan bentuk pengaturan pemasaran yang berdampak 

pada harga yang terjadi sejak tahun 2012 dan mencapai 
puncak harganya pada periode Juli – Agustus 2015. ---------  

 

c.19. Pada pemeriksaan Terlapor XXVII tertanggal 19 Februari 

2016 (BAP Terlapor XXVII,  B-41) sidang Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-fakta dalam 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait 
perilaku pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur 
agar pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk 

pengaturan pemasaran yang berdampak pada harga 
tertuang dalam B-41 dimana Terlapor XXVII menyatakan 

bahwa Terlapor XXVII tetap memasok ke pelanggan secara 
terus menerus, tidak pernah menahan pasokan dan terus 
mendistribusikan pasokan. Hal ini tidak membuktikan dan 

mengungkap adanya perilaku pelaku usaha menahan 
pasokan untuk mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia 
merupakan bentuk pengaturan pemasaran yang berdampak 

pada harga yang terjadi sejak tahun 2012 dan mencapai 
puncak harganya pada periode Juli – Agustus 2015. ---------  

 

c.20. Pada pemeriksaan Terlapor XI namun pada BAP 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi tertulis 
tanggal 15 Februari 2016 (BAP Terlapor XI,  B-42, halaman 

1) sedangkan berdasarkan Pemberitahuan Jadwal Sidang 
Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 (Nomor: 
361/AK/KMK-PPL/II/2016 terjadwal Terlapor XI diperiksa 

pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09.00 WIB), hal ini 
jelas menunjukan bahwa Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan Sidang Majelis Komisi telah salah dan tidak 
berdasar sehingga wajb dan harus dinyatakan tidak 
memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena hanya 

ditandatangani oleh panitera dan Majelis Komisi tanpa 
ditandatangani oleh pihak Terlapor XI dan ini patut diduga 
sebagai pemeriksaan yang direkayasa. Hal ini tidak 

membuktikan dan mengungkap adanya perilaku pelaku 
usaha menahan pasokan untuk mengatur agar pasokan 

sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 
pemasaran yang berdampak pada harga yang terjadi sejak 
tahun 2012 dan mencapai puncak harganya pada periode 

Juli – Agustus 2015. ------------------------------------------------  
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c.21. Pada pemeriksaan Terlapor XXIV namun pada BAP 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi tertulis 
tanggal 15 Februari 2016 (BAP Terlapor XXIV, B-43, 

halaman 1) sedangkan berdasarkan Pemberitahuan Jadwal 
Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 
(Nomor: 361/AK/KMK-PPL/II/2016 terjadwal Terlapor XXIV 

diperiksa pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 13.00 WIB), 
hal ini jelas menunjukan bahwa Perpanjangan Pemeriksaan 
Lanjutan Sidang Majelis Komisi telah salah dan tidak 

berdasar sehingga wajb dan harus dinyatakan tidak 
memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena hanya 

ditandatangani oleh panitera dan Majelis Komisi tanpa 
ditandatangani oleh pihak Terlapor XXIV dan ini patut 
diduga sebagai pemeriksaan yang direkayasa. Hal ini tidak 

membuktikan dan mengungkap adanya perilaku pelaku 
usaha menahan pasokan untuk mengatur agar pasokan 

sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 
pemasaran yang berdampak pada harga yang terjadi sejak 
tahun 2012 dan mencapai puncak harganya pada periode 

Juli – Agustus 2015. ------------------------------------------------  
 

c.22. Pada pemeriksaan Terlapor X tanggal 23 Februari 2016 
(BAP Terlapor X, B-44) fakta-fakta dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait perilaku 
pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur agar 

pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 
pemasaran yang berdampak pada harga bahwa di halaman 
[20] terungkap ketika pemogokan terjadi pada kuartal 3 

2015, Terlapor X tetap melakukan pemotongan di RPH 
Cibinong. Hal ini tidak membuktikan dan mengungkap 
adanya perilaku pelaku usaha menahan pasokan untuk 

mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia merupakan 
bentuk pengaturan pemasaran yang berdampak pada harga 

yang terjadi sejak tahun 2012 dan mencapai puncak 
harganya pada periode Juli – Agustus 2015. -------------------  

 

c.23. Pada pemeriksaan Terlapor XXI tanggal 24 Februari 2016 

(BAP Terlapor XXI, B-46) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait perilaku 
pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur agar 

pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 
pemasaran yang berdampak pada harga bahwa Terlapor 

XXI menyatakan bahwa pada halaman [24] kaitannya 
dengan penjualan, Terlapor XXI menyatakan penjualan 
normal pada bulan Januari - Agustus maupun September 

2015, pasokan dan volume normal. Hal ini tidak 
membuktikan dan mengungkap adanya perilaku pelaku 
usaha menahan pasokan untuk mengatur agar pasokan 

sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 
pemasaran yang berdampak pada harga yang terjadi sejak 

tahun 2012 dan mencapai puncak harganya pada periode 
Juli – Agustus 2015.  -----------------------------------------------   

 

c.24. Pada pemeriksaan Terlapor XII tanggal 25 Februari 2016 

(BAP Terlapor XII, B-47) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
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Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait perilaku 

pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur agar 
pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 

pemasaran yang berdampak pada harga bahwa Terlapor XII 
menyatakan bahwa di halaman [20] setiap hari customer 
datang minta 100 ekor tiap hari namun Terlapor akan 

memberikan apabila memiliki sapi dan meminta customer 
berhemat sesuai dengan stok sapi yang dimiliki. Hal ini 
tidak membuktikan dan mengungkap adanya perilaku 

pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur agar 
pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 

pemasaran yang berdampak pada harga yang terjadi sejak 
tahun 2012 dan mencapai puncak harganya pada periode 
Juli – Agustus 2015. ------------------------------------------------  

 

c.25. Pada pemeriksaan Terlapor XIV tanggal 25 Februari 2016 
(BAP Terlapor XIV, B-48) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait perilaku 

pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur agar 
pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 

pemasaran yang berdampak pada harga bahwa Terlapor 
XIV tidak hadir dan dinyatakan dalam Berita Acara Sidang 
Majelis Komisi Ketidakhadiran Terlapor XIV PT. Lemang 

Mesuji Lestary Pada Pemeriksaan Lanjutan. Hal ini tidak 
membuktikan dan mengungkap adanya perilaku pelaku 

usaha menahan pasokan untuk mengatur agar pasokan 
sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 
pemasaran yang berdampak pada harga yang terjadi sejak 

tahun 2012 dan mencapai puncak harganya pada periode 
Juli – Agustus 2015. ------------------------------------------------  

 

c.26. Pada pemeriksaan Terlapor XVI tanggal 26 Februari 2016 

(BAP Terlapor XVI, B-49) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait perilaku 
pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur agar 

pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 
pemasaran yang berdampak pada harga bahwa Terlapor 

XVI menyatakan di halaman [26] Terlapor XVI tidak pernah 
membatasi permintaan dari pembeli berlaku juga pada Q3 
tahun 2015 tidak ada pembatasan dan penjualan normal. 

Hal ini tidak membuktikan dan mengungkap adanya 
perilaku pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur 

agar pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk 
pengaturan pemasaran yang berdampak pada harga yang 
terjadi sejak tahun 2012 dan mencapai puncak harganya 

pada periode Juli – Agustus 2015. -------------------------------  
 

c.27. Pada pemeriksaan Terlapor XIX tanggal 26 Februari 2016 
(BAP Terlapor XIX B-50) fakta-fakta dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait perilaku 
pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur agar 

pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 
pemasaran yang berdampak pada harga bahwa Terlapor 
XIX menyatakan di halaman [23] ketika terjadi pemogokan 

Terlapor XIX tidak tahu tentang pemogokan oleh jagal 
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sampai beberapa hari setelahnya. Hal ini tidak 

membuktikan dan mengungkap adanya perilaku pelaku 
usaha menahan pasokan untuk mengatur agar pasokan 

sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 
pemasaran yang berdampak pada harga yang terjadi sejak 
tahun 2012 dan mencapai puncak harganya pada periode 

Juli – Agustus 2015. ------------------------------------------------  
 

c.28. Pada pemeriksaan Terlapor XXV tanggal 29 Februari 2016 
(BAP Terlapor XXV, B-52) fakta-fakta dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait perilaku 
pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur agar 

pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 
pemasaran yang berdampak pada harga bahwa Terlapor 
XXV menyatakan di halaman [20] Terlapor XXV pada saat 

kuota turun pada Q3 2015 memenuhi kekurangan tersebut 
dengan sapi lokal yang ada di tempatnya. Di halaman [27] 
pada saat terjadi pemogokan Terlapor XXV tetap buka tapi 

pedagang tidak ada yang datang dan hanya memotong 
untuk produksi sendiri. Hal ini tidak membuktikan dan 

mengungkap adanya perilaku pelaku usaha menahan 
pasokan untuk mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia 
merupakan bentuk pengaturan pemasaran yang berdampak 

pada harga yang terjadi sejak tahun 2012 dan mencapai 
puncak harganya pada periode Juli – Agustus 2015. ---------  

 

c.29. Pada pemeriksaan Terlapor XXVI tanggal 29 Februari 2016 

(BAP Terlapor XXVI, B-53) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait perilaku 

pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur agar 
pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 
pemasaran yang berdampak pada harga bahwa Terlapor 

XXVI menyatakan di halaman [27] ketika terjadi pemogokan 
di Q3-Q4 2015 tidak dialami oleh Terlapor XXVI karena 
pangsa pasarnya mayoritas banyak di Sumatera Selatan. 

Hal ini tidak membuktikan dan mengungkap adanya 
perilaku pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur 

agar pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk 
pengaturan pemasaran yang berdampak pada harga yang 
terjadi sejak tahun 2012 dan mencapai puncak harganya 

pada periode Juli – Agustus 2015. -------------------------------  
 

c.30. Pada pemeriksaan Terlapor XXVIII tanggal 1 Maret 2016 
(BAP Terlapor XXVIII, B-54) fakta-fakta dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait perilaku 
pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur agar 

pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 
pemasaran yang berdampak pada harga bahwa Terlapor 
XXVIII menyatakan di halaman [19] kuota turun ketika 

menerima SPI dan ini kebijakan Pemerintah sehingga 
Terlapor XXVIII tidak dapat berbuat apa-apa. Di halaman 

[20] apabila Terlapor XXVIII tidak mampu memenuhi 
permintaan pembeli maka pembeli akan mencari ke 
feedloter lain. Hal ini tidak membuktikan dan mengungkap 

adanya perilaku pelaku usaha menahan pasokan untuk 
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mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia merupakan 

bentuk pengaturan pemasaran yang berdampak pada harga 
yang terjadi sejak tahun 2012 dan mencapai puncak 

harganya pada periode Juli – Agustus 2015. -------------------  
 

c.31. Pada pemeriksaan Terlapor XXXII tanggal 1 Maret 2016 
(BAP Terlapor XXXII, B-55) fakta-fakta dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait perilaku 
pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur agar 
pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 

pemasaran yang berdampak pada harga bahwa Terlapor 
XXXII menyatakan di halaman [21] bahwa Terlapor XXXII 

tidak pernah melakukan penyetopan penjualan dan setiap 
hari pun tidak selalu ada penjualan, karean jumlah kami 
tidak banyak. Di bulan Agustus pun selama ada 

permintaan kami pasti kirim. Hal ini tidak membuktikan 
dan mengungkap adanya perilaku pelaku usaha menahan 
pasokan untuk mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia 

merupakan bentuk pengaturan pemasaran yang berdampak 
pada harga yang terjadi sejak tahun 2012 dan mencapai 

puncak harganya pada periode Juli – Agustus 2015. ---------  
 

c.32. Pada pemeriksaan Terlapor XVIII tanggal 1 Maret 2016 (BAP 
Terlapor XVIII, B-56) fakta-fakta dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait perilaku 
pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur agar 
pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 

pemasaran yang berdampak pada harga bahwa Terlapor 
XVIII menyatakan di halaman [21] bahwa ketika terjadi 

pemogokan tanggal 7-11 Agustus 2015 Terlapor XVIII tetap 
melakukan penjualan. Di halaman [23-24] menyatakan 
bahwa Terlapor XVIII tidak pernah mem-pending 

permintaan customer pada tahun 2013-2015, semua 
permintaan dipenuhi. Hal ini tidak membuktikan dan 

mengungkap adanya perilaku pelaku usaha menahan 
pasokan untuk mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia 
merupakan bentuk pengaturan pemasaran yang berdampak 

pada harga yang terjadi sejak tahun 2012 dan mencapai 
puncak harganya pada periode Juli – Agustus 2015. ---------  

 

c.33. Pada pemeriksaan Terlapor IX tanggal 2 Maret 2016 (BAP 

Terlapor IX, B-57) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait perilaku 

pelaku usaha menahan pasokan untuk mengatur agar 
pasokan sapi tetap tersedia merupakan bentuk pengaturan 
pemasaran yang berdampak pada harga bahwa Terlapor IX 

menyatakan di halaman [29] Terlapor IX menyatakan kuota 
turun di Q3 mengganggu proyeksi karena kuota bahan 
baku namun harus tetap berjualan terutama ada biaya 

pakan yang tidak dapat ditunda karena berhubungan 
dengan petani lokal yang bisa complain kepada Terlapor IX. 

Dengan terus berjualan Terlapor IX ingin menjaga cash flow 
agar tetap berjalan. Ketika pelanggan minta 10 ekor 
Terlapor IX akan memberikan 10 ekor. Di halaman [46-47] 

Terlapor IX menyatakan bahwa stok sapi umurnya beragam 
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sehingga tidak semua siap potong dan siap jual. Terlapor IX 

menolak tuduhan menahan stok karena sapi tidak bisa 
ditahan dan umurnya beragam. Hal ini tidak membuktikan 

dan mengungkap adanya perilaku pelaku usaha menahan 
pasokan untuk mengatur agar pasokan sapi tetap tersedia 
merupakan bentuk pengaturan pemasaran yang berdampak 

pada harga yang terjadi sejak tahun 2012 dan mencapai 
puncak harganya pada periode Juli – Agustus 2015. ---------  

 

Unsur d: Bahwa pembicaraan mengenai harga melalui asosiasi 
dan kemudian perilaku harga di pasar yang cenderung sama serta 

adanya kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan 
yang sama untuk menjaga keberlangsungan pasokan merupakan 
bentuk tindakan saling penyesuaian pemasaran sehingga 

mempengaruhi harga yang telah dibahas melalui asosiasi.  --------  
 

d.1. Pada pemeriksaan Saksi yang diajukan oleh Terlapor III, 

Tampan Sujarwadi, pemilik RPH Z Beef, di Lampung, 
tanggal 1 Februari 2016 (BAP Terlapor III B-23), pada 

halaman [16], dalam sidang Perpanjangan Pemeriksaan 
Lanjutan Majelis Komisi terungkap fakta bahwa alasan 
kenaikan harga berdasarkan keterangan saksi dikarenakan 

oleh kuota dan kurs dollar, dengan pernyataan tersebut 
jelaslah bahwa tidak ada inisiatif dari feedloter untuk 

mengatur pasokan. Kuota merupakan kebijakan dari 
Pemerintah. Hal ini membuktikan tidak adanya 
pembicaraan mengenai harga melalui asosiasi dan 

kemudian perilaku harga di pasar yang cenderung sama 
serta adanya kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi 
dengan alasan yang sama untuk menjaga keberlangsungan 

pasokan merupakan bentuk tindakan saling penyesuaian 
pemasaran sehingga mempengaruhi harga yang telah 

dibahas melalui asosiasi. ------------------------------------------  
 

d.2. Pada pemeriksaan Terlapor XXIII tanggal 29 Februari 2016 
(BAP Terlapor XXIII B-51) fakta-fakta dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembicaraan 
mengenai harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku 
harga di pasar yang cenderung sama serta adanya 

kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan 
yang sama untuk menjaga keberlangsungan pasokan 

bahwa Terlapor XXIII menyatakan di halaman [27] ada tern 
peningkatan harga pada bulan Januari – Agustus 2015, 
intinya Terlapor XXIII menjual berdasarkan harga tawar 

menawar dengan pembeli, memperhitungkan harga beli 
sapi bakalan, biaya pakan, biaya operasional, kurs, resiko 

kematian selebihnya ditentukan oleh proses negosiasi.  Di 
halaman [30] disebutkan ada penurunan kuota yang 
signifikan di Q3 2015 walaupun berat tetapi tidak bisa 

berbuat apa-apa. Hal ini tidak membuktikan dan 
mengungkap adanya pembicaraan mengenai harga melalui 
asosiasi dan kemudian perilaku harga di pasar yang 

cenderung sama serta adanya kesamaan perilaku mengatur 
pasokan sapi dengan alasan yang sama untuk menjaga 

keberlangsungan pasokan merupakan bentuk tindakan 
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saling penyesuaian pemasaran sehingga mempengaruhi 

harga yang telah dibahas melalui asosiasi. ---------------------  
 

d.3. Pada pemeriksaan Terlapor II, tanggal 3 Februari 2016 (BAP 
Terlapor II B-25), dalam sidang Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan Majelis Komisi pada halaman [24], terungkap 
fakta bahwa alasan kenaikan harga akibat dari kenaikan 

kurs dollar dan Terlapor II juga tidak pernah membicarakan 
turunnya kuota ataupun membicarakan harga di APFINDO.  
Hal ini membuktikan tidak adanya pembicaraan mengenai 

harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku harga di 
pasar yang cenderung sama serta adanya kesamaan 

perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan yang sama 
untuk menjaga keberlangsungan pasokan merupakan 
bentuk tindakan saling penyesuaian pemasaran sehingga 

mempengaruhi harga yang telah dibahas melalui asosiasi. --  
 

d.4. Pada pemeriksaan Terlapor III, tanggal 9 Februari 2016 
(BAP Terlapor III B-26), dalam sidang Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi pada halaman [20], 
Terlapor III menyatakan bahwa kenaikan harga itu 

disebabkan oleh perhitungan beban per sapi untuk 
menanggung biaya overhead, biaya indirect dan bukan lah 
kesepakatan yang terjadi di APFINDO. Hal ini  

membuktikan tidak adanya pembicaraan mengenai harga 
melalui asosiasi dan kemudian perilaku harga di pasar yang 

cenderung sama serta adanya kesamaan perilaku mengatur 
pasokan sapi dengan alasan yang sama untuk menjaga 
keberlangsungan pasokan merupakan bentuk tindakan 

saling penyesuaian pemasaran sehingga mempengaruhi 
harga yang telah dibahas melalui asosiasi. ---------------------  

 

d.5. Pada pemeriksaan Terlapor IV, tanggal 10 Februari 2016 
(BAP Terlapor IV B-27), dalam sidang Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi. Dalam BAP didapati 
bahwa tidak pernah ada pembicaraan mengenai harga di 
APFINDO. Berdasarkan keterangan Terlapor IV di halaman 

[30] kenaikan harga diakibatkan oleh jumlah supply bahan 
baku (sapi bakalan impor) yang naik turun, harga bahan 

baku berpengaruh, kebetulan kami mengimpor dan ada 
komponen kurs dollar. Dengan demikian jelaslah pelaku 
usaha tidak menahan pasokan sehingga harga naik. Harga 

naik akibat jumlah supply dan harga bahan baku, juga 
komponen kurs dollar. Hal ini membuktikan tidak adanya 
pembicaraan mengenai harga melalui asosiasi dan 

kemudian perilaku harga di pasar yang cenderung sama 
serta adanya kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi 

dengan alasan yang sama untuk menjaga keberlangsungan 
pasokan merupakan bentuk tindakan saling penyesuaian 
pemasaran sehingga mempengaruhi harga yang telah 

dibahas melalui asosiasi. ------------------------------------------  
 

d.6. Pada pemeriksaan Terlapor XIII, tanggal 10 Februari 2016 
(BAP Terlapor XIII B-28), dalam sidang Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi. Dalam BAP didapati 
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bahwa tidak pernah ada pembicaraan mengenai harga di 

APFINDO, berdasarkan keterangan Terlapor XIII bahwa 
realisasi SPI yang paling kecil pernah terjadi yaitu sebesar 

98%. Pada saat demo bulan Agustus 2015 terjadi, Terlapor 
XIII tetap melakukan penjualan. Dalam BAP juga 
disampaikan bahwa yang menjadi faktor kenaikan harga 

penjualan yaitu harga beli dari Australia dan Kurs Dollar.  
Hal ini membuktikan tidak adanya pembicaraan mengenai 
harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku harga di 

pasar yang cenderung sama serta adanya kesamaan 
perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan yang sama 

untuk menjaga keberlangsungan pasokan merupakan 
bentuk tindakan saling penyesuaian pemasaran sehingga 
mempengaruhi harga yang telah dibahas melalui asosiasi. --  

 

d.7. Pada pemeriksaan Terlapor VII tertanggal 11 Februari 2016 
(BAP Terlapor VII,  B-29, halaman 27, 33) sidang 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-

fakta dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis 
Komisi terkait pembicaraan mengenai harga melalui 

asosiasi dan kemudian perilaku harga di pasar yang 
cenderung sama serta adanya kesamaan perilaku mengatur 
pasokan sapi dengan alasan yang sama untuk menjaga 

keberlangsungan pasokan, Terlapor VII menyatakan bahwa: 
(i) penyesuaian harga yang dilakukan oleh Terlapor VII 

dikarenakan adanya kekurangan pasokan sapi, sehingga 
Terlapor VII mengambil langkah untuk melakukan 
pembelian sapi lokal; (ii) di asosiasi tidak pernah 

membicarakan masalah pengaturan harga dan pembagian 
pasar karena asosiasi lebih banyak memfasilitasi anggota, 
mensosialisasikan aturan atau kebijakan Pemerintah. Hal 

ini membuktikan tidak adanya pembicaraan mengenai 
harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku harga di 

pasar yang cenderung sama serta adanya kesamaan 
perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan yang sama 
untuk menjaga keberlangsungan pasokan merupakan 

bentuk tindakan saling penyesuaian pemasaran sehingga 
mempengaruhi harga yang telah dibahas melalui asosiasi. --  

 

d.8. Pada pemeriksaan Terlapor VIII tertanggal 11 Februari 2016 

(BAP Terlapor VIII,  B-30, halaman 17, 21, 23) sidang 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-

fakta dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis 
Komisi terkait pembicaraan mengenai harga melalui 
asosiasi dan kemudian perilaku harga di pasar yang 

cenderung sama serta adanya kesamaan perilaku mengatur 
pasokan sapi dengan alasan yang sama untuk menjaga 
keberlangsungan pasokan, Terlapor VIII menyatakan bahwa 

pembentukan harga pokok penjualan didasarkan pada 
harga sapi bakalan, kurs, biaya perolehan (landing cost), 
biaya pakan dan biaya overhead serta biaya replacement 
stock sapi lokal. Khusus untuk momen Lebaran, komponen 

penentuan harga tersebut dapat bertambah karenanya 
adanya kenaikan biaya transportasi akibat kenaikan biaya 
tuslah yang ditentukan Pemerintah. Hal ini membuktikan 
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tidak adanya pembicaraan mengenai harga melalui asosiasi 

dan kemudian perilaku harga di pasar yang cenderung 
sama serta adanya kesamaan perilaku mengatur pasokan 

sapi dengan alasan yang sama untuk menjaga 
keberlangsungan pasokan merupakan bentuk tindakan 
saling penyesuaian pemasaran sehingga mempengaruhi 

harga yang telah dibahas melalui asosiasi. ---------------------  
 

d.9. Pada pemeriksaan Terlapor VI  tertanggal 12 Februari 2016 
(BAP Terlapor VI,  B-31, halaman 20, 21, 29, 34) sidang 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-
fakta dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis 

Komisi terkait pembicaraan mengenai harga melalui 
asosiasi dan kemudian perilaku harga di pasar yang 
cenderung sama serta adanya kesamaan perilaku mengatur 

pasokan sapi dengan alasan yang sama untuk menjaga 
keberlangsungan pasokan, Terlapor VI menyatakan bahwa: 
(i) kenaikan harga penjualan disebabkan oleh harga impor; 

(ii) faktor yang mempengaruhi harga penjualan sapi impor 
antara lain nilai tukar dollar, harga perolehan (harga 

pembelian dari Australia yang bergantung pada kondisi 
musim dan populasi sapi yang tersedia di Australia, dan 
skala usaha serta mekanisme pasar; (iii) APFINDO hanya 

sebatas mediator antara pelaku pasar dengan Pemerintah 
sehingga bukan suatu asosiasi yang kemudian 

membicarakan hal-hal masalah penjualan, harga maupun 
pembelian. Hal ini membuktikan tidak adanya pembicaraan 
mengenai harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku 

harga di pasar yang cenderung sama serta adanya 
kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan 
yang sama untuk menjaga keberlangsungan pasokan 

merupakan bentuk tindakan saling penyesuaian pemasaran 
sehingga mempengaruhi harga yang telah dibahas melalui 

asosiasi. ---------------------------------------------------------------  
 

d.10. Pada pemeriksaan Terlapor XVII  tertanggal 12 Februari 
2016 (BAP Terlapor XVII,  B-32) sidang Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-fakta dalam 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait 
pembicaraan mengenai harga melalui asosiasi dan 

kemudian perilaku harga di pasar yang cenderung sama 
serta adanya kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi 

dengan alasan yang sama untuk menjaga keberlangsungan 
pasokan, tertuang dalam B-31 dimana Terlapor XVII 
menyatakan bahwa: (i) kenaikan harga penjualan 

disebabkan oleh harga impor; (ii) faktor yang mempengaruhi 
harga penjualan sapi impor antara lain nilai tukar dollar, 
harga perolehan (harga pembelian dari Australia yang 

bergantung pada kondisi musim dan populasi sapi yang 
tersedia di Australia, dan skala usaha serta mekanisme 

pasar; (iii) APFINDO hanya sebatas mediator antara pelaku 
pasar dengan Pemerintah sehingga bukan suatu asosiasi 
yang kemudian membicarakan hal-hal masalah penjualan, 

harga maupun pembelian. Hal ini membuktikan tidak 
adanya pembicaraan mengenai harga melalui asosiasi dan 
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kemudian perilaku harga di pasar yang cenderung sama 

serta adanya kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi 
dengan alasan yang sama untuk menjaga keberlangsungan 

pasokan merupakan bentuk tindakan saling penyesuaian 
pemasaran sehingga mempengaruhi harga yang telah 
dibahas melalui asosiasi. ------------------------------------------  

 

d.11. Pada pemeriksaan Terlapor I tertanggal 15 Februari 2016 
(BAP Terlapor I, B-33, halaman 31, 32, 35, 41, 42, 43, 44, 
50) sidang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis 

Komisi, fakta-fakta dalam Perpanjangan Pemeriksaan 
Lanjutan Majelis Komisi terkait pembicaraan mengenai 

harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku harga di 
pasar yang cenderung sama serta adanya kesamaan 
perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan yang sama 

untuk menjaga keberlangsungan pasokan, Terlapor I 
menyatakan bahwa: (i) Terlapor I tidak pernah menyatakan 
bahwa harga sapi dinaikkan karena kuota diturunkan 

untuk kuartal berikutnya; (ii) faktor yang menyebabkan 
pembentukan harga pokok penjualan (termasuk 

kenaikannya) adalah kualitas sapi dan landed cost 
(meliputi: kurs yang berlaku, biaya bea masuk sebesar 5%, 
PPh sebesar 2.5%, trekking cost, handling cost di pelabuhan, 

trucking cost sampai kandang, biaya lembur, biaya produksi 
dan lain sebagainya); (iii) pembentukan harga pokok 

penjualan (termasuk kenaikannya) dapat disebabkan oleh 
faktor eksternal lainnya, antara lain terkait ketersediaan 

stok di Australia yang sangat dipengaruhi oleh musim 
(musim basah, musim kering dan musim panen) dan 
permintaan pasokan dari negara tujuan ekspor baru lain 

(selain Indonesia). Hal ini membuktikan tidak adanya 
pembicaraan mengenai harga melalui asosiasi dan 
kemudian perilaku harga di pasar yang cenderung sama 

serta adanya kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi 
dengan alasan yang sama untuk menjaga keberlangsungan 

pasokan merupakan bentuk tindakan saling penyesuaian 
pemasaran sehingga mempengaruhi harga yang telah 
dibahas melalui asosiasi. ------------------------------------------  

 

d.12. Pada pemeriksaan Terlapor XIX tertanggal 15 Februari 2016 
(BAP Terlapor XIX,  B-34, halaman 32, 33, 36, 42, 43, 44, 
45, 51) sidang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis 

Komisi, fakta-fakta dalam Perpanjangan Pemeriksaan 
Lanjutan Majelis Komisi terkait pembicaraan mengenai 

harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku harga di 
pasar yang cenderung sama serta adanya kesamaan 
perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan yang sama 

untuk menjaga keberlangsungan pasokan, Terlapor XIX 
menyatakan bahwa: (i) Terlapor XIX tidak pernah 

menyatakan bahwa harga sapi dinaikkan karena kuota 
diturunkan untuk kuartal berikutnya; (ii) faktor yang 
menyebabkan pembentukan harga pokok penjualan 

(termasuk kenaikannya) adalah kualitas sapi dan landed 
cost (meliputi: kurs yang berlaku, biaya bea masuk sebesar 

5%, PPh sebesar 2.5%, trekking cost, handling cost di 
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pelabuhan, trucking cost sampai kandang, biaya lembur, 

biaya produksi dan lain sebagainya); (iii) pembentukan 
harga pokok penjualan (termasuk kenaikannya) dapat 

disebabkan oleh faktor eksternal lainnya, antara lain terkait 
ketersediaan stok di Australia yang sangat dipengaruhi oleh 
musim (musim basah, musim kering dan musim panen) 

dan permintaan pasokan dari negara tujuan ekspor baru 
lain (selain Indonesia). Hal ini membuktikan tidak adanya 

pembicaraan mengenai harga melalui asosiasi dan 
kemudian perilaku harga di pasar yang cenderung sama 
serta adanya kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi 

dengan alasan yang sama untuk menjaga keberlangsungan 
pasokan merupakan bentuk tindakan saling penyesuaian 
pemasaran sehingga mempengaruhi harga yang telah 

dibahas melalui asosiasi. ------------------------------------------  
 

d.13. Pada pemeriksaan Terlapor V tertanggal 17 Februari 2016 

(BAP Terlapor V,  B-36, halaman 25, 29, 33, 34) sidang 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-
fakta dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis 

Komisi terkait pembicaraan mengenai harga melalui 
asosiasi dan kemudian perilaku harga di pasar yang 
cenderung sama serta adanya kesamaan perilaku mengatur 

pasokan sapi dengan alasan yang sama untuk menjaga 
keberlangsungan pasokan, Terlapor V menyatakan bahwa: 

(i) pada prinsipnya di asosiasi sama sekali tidak pernah 
membahas harga; (ii) faktor yang pembentukan harga pokok 
penjualan adalah harga perolehan sapi yang dipengaruhi 

oleh berat sapi yang bervariatif (meliputi: kurs dollar, PPh 
sebesar 2.5%, bea masuk sebesar 5%, biaya document 
clearance, biaya karantina, biaya angkutan transportasi 
dari pelabuhan ke peternakan), biaya tenaga kerja, biaya 
produksi. Hal ini membuktikan tidak adanya pembicaraan 

mengenai harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku 
harga di pasar yang cenderung sama serta adanya 

kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan 
yang sama untuk menjaga keberlangsungan pasokan 
merupakan bentuk tindakan saling penyesuaian pemasaran 

sehingga mempengaruhi harga yang telah dibahas melalui 
asosiasi. ---------------------------------------------------------------  

 

d.14. Pada pemeriksaan Terlapor XXII tertanggal 17 Februari 

2016 (BAP Terlapor XXII,  B-37, halaman 19) sidang 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-

fakta dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis 
Komisi terkait pembicaraan mengenai harga melalui 
asosiasi dan kemudian perilaku harga di pasar yang 

cenderung sama serta adanya kesamaan perilaku mengatur 
pasokan sapi dengan alasan yang sama untuk menjaga 

keberlangsungan pasokan, Terlapor XXII menyatakan 
bahwa harga pokok penjualan di perusahaannya bersifat 
relatif berdasarkan tawar-menawar permintaan dari 

pelanggan dan berdasarkan pada kualitas sapi itu sendiri. 
Hal ini membuktikan tidak adanya pembicaraan mengenai 
harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku harga di 
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pasar yang cenderung sama serta adanya kesamaan 

perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan yang sama 
untuk menjaga keberlangsungan pasokan merupakan 

bentuk tindakan saling penyesuaian pemasaran sehingga 
mempengaruhi harga yang telah dibahas melalui asosiasi. --  

 

d.15. Pada pemeriksaan Terlapor XXX tertanggal 18 Februari 

2016 (BAP Terlapor XXX,  B-38, halaman 32 dan 33) sidang 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-
fakta dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis 

Komisi terkait pembicaraan mengenai harga melalui 
asosiasi dan kemudian perilaku harga di pasar yang 

cenderung sama serta adanya kesamaan perilaku mengatur 
pasokan sapi dengan alasan yang sama untuk menjaga 
keberlangsungan pasokan, Terlapor XXX menyatakan 

bahwa penentu harga pokok penjualan sapi impor adalah 
perhitungan harga beli, biaya pengangkutan, biaya 
penyusutan dan profit margin serta kurs dollar. Hal ini 

membuktikan tidak adanya pembicaraan mengenai harga 
melalui asosiasi dan kemudian perilaku harga di pasar yang 

cenderung sama serta adanya kesamaan perilaku mengatur 
pasokan sapi dengan alasan yang sama untuk menjaga 
keberlangsungan pasokan merupakan bentuk tindakan 

saling penyesuaian pemasaran sehingga mempengaruhi 
harga yang telah dibahas melalui asosiasi. ---------------------  

 

d.16. Pada pemeriksaan Terlapor XXXI tertanggal 18 Februari 
2016 (BAP Terlapor XXXI, B-39, halaman 21, 22, 23, 34, 41) 
sidang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, 

fakta-fakta dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 
Majelis Komisi terkait pembicaraan mengenai harga melalui 
asosiasi dan kemudian perilaku harga di pasar yang 

cenderung sama serta adanya kesamaan perilaku mengatur 
pasokan sapi dengan alasan yang sama untuk menjaga 

keberlangsungan pasokan, Terlapor XXXI menyatakan 
bahwa pembentukan harga pokok penjualan dipengaruhi 
oleh landing cost (kurs USD, harga pembelian (terkait 

dengan musim yang sedang berlangsung di Australia) dan 
biaya transportasi), feed cost dan operational cost dan biaya 

pemeliharaan (kandang, truk dan sebagainya), bunga bank, 
tenaga kerja, momen-momen penjualan tertentu (seperti 
munggah dan Lebaran). Hal ini membuktikan tidak adanya 

pembicaraan mengenai harga melalui asosiasi dan 
kemudian perilaku harga di pasar yang cenderung sama 

serta adanya kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi 
dengan alasan yang sama untuk menjaga keberlangsungan 
pasokan merupakan bentuk tindakan saling penyesuaian 

pemasaran sehingga mempengaruhi harga yang telah 
dibahas melalui asosiasi. ------------------------------------------  

 

d.17. Pada pemeriksaan Terlapor XX tertanggal 19 Februari 2016 

(BAP Terlapor XX,  B-40, halaman 18, 19, 20, 22, 25, 42) 
sidang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, 

fakta-fakta dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 
Majelis Komisi terkait pembicaraan mengenai harga melalui 
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asosiasi dan kemudian perilaku harga di pasar yang 

cenderung sama serta adanya kesamaan perilaku mengatur 
pasokan sapi dengan alasan yang sama untuk menjaga 

keberlangsungan pasokan, Terlapor XX menyatakan bahwa 
faktor yang mempengaruhi pembentukan harga pokok 
penjualan (termasuk kenaikannya) adalah kuota impor,  

harga beli dari Australia, biaya karantina, bea masuk, PPh, 
kurs dollar, populasi dan overhead cost per sapi dan supply-
demand. Hal ini membuktikan tidak adanya pembicaraan 
mengenai harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku 
harga di pasar yang cenderung sama serta adanya 

kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan 
yang sama untuk menjaga keberlangsungan pasokan 

merupakan bentuk tindakan saling penyesuaian pemasaran 
sehingga mempengaruhi harga yang telah dibahas melalui 
asosiasi. ---------------------------------------------------------------  

 

d.18. Pada pemeriksaan Terlapor XXVII tertanggal 19 Februari 
2016 (BAP Terlapor XXVII,  B-41) sidang Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-fakta dalam 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait 
pembicaraan mengenai harga melalui asosiasi dan 

kemudian perilaku harga di pasar yang cenderung sama 
serta adanya kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi 
dengan alasan yang sama untuk menjaga keberlangsungan 

pasokan sebagaimana tertuang dalam B-40 dimana 
Terlapor XXVII menyatakan bahwa faktor yang 
mempengaruhi pembentukan harga pokok penjualan 

(termasuk kenaikannya) adalah kuota impor, harga beli dari 
Australia, biaya karantina, bea masuk, PPh, kurs dollar, 

populasi dan overhead cost per sapi dan supply-demand. 
Hal ini membuktikan tidak adanya pembicaraan mengenai 
harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku harga di 

pasar yang cenderung sama serta adanya kesamaan 
perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan yang sama 

untuk menjaga keberlangsungan pasokan merupakan 
bentuk tindakan saling penyesuaian pemasaran sehingga 
mempengaruhi harga yang telah dibahas melalui asosiasi. --  

 

d.19. Pada pemeriksaan Terlapor XI namun pada BAP 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi tertulis 
tanggal 15 Februari 2016 (BAP Terlapor XI,  B-42, halaman 

1) sedangkan berdasarkan Pemberitahuan Jadwal Sidang 
Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 (Nomor: 

361/AK/KMK-PPL/II/2016 terjadwal Terlapor XI diperiksa 
pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09.00 WIB), hal ini 
jelas menunjukan bahwa Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan Sidang Majelis Komisi telah salah dan tidak 
berdasar sehingga wajb dan harus dinyatakan tidak 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena hanya 
ditandatangani oleh panitera dan Majelis Komisi tanpa 
ditandatangani oleh pihak Terlapor XI dan ini patut diduga 

sebagai pemeriksaan yang direkayasa. Hal ini membuktikan 
tidak adanya pembicaraan mengenai harga melalui asosiasi 
dan kemudian perilaku harga di pasar yang cenderung 
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sama serta adanya kesamaan perilaku mengatur pasokan 

sapi dengan alasan yang sama untuk menjaga 
keberlangsungan pasokan merupakan bentuk tindakan 

saling penyesuaian pemasaran sehingga mempengaruhi 
harga yang telah dibahas melalui asosiasi. ---------------------  

 

d.20. Pada pemeriksaan Terlapor XXIV namun pada BAP 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi tertulis 
tanggal 15 Februari 2016 (BAP Terlapor XXIV B-43, 
halaman 1) sedangkan berdasarkan Pemberitahuan Jadwal 

Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 
(Nomor: 361/AK/KMK-PPL/II/2016 terjadwal Terlapor XXIV 

diperiksa pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 13.00 WIB), 
hal ini jelas menunjukan bahwa Perpanjangan Pemeriksaan 
Lanjutan Sidang Majelis Komisi telah salah dan tidak 

berdasar sehingga wajb dan harus dinyatakan tidak 
memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena hanya 
ditandatangani oleh panitera dan Majelis Komisi tanpa 

ditandatangani oleh pihak Terlapor XXIV dan ini patut 
diduga sebagai pemeriksaan yang direkayasa. Hal ini 

membuktikan tidak adanya pembicaraan mengenai harga 
melalui asosiasi dan kemudian perilaku harga di pasar yang 
cenderung sama serta adanya kesamaan perilaku mengatur 

pasokan sapi dengan alasan yang sama untuk menjaga 
keberlangsungan pasokan merupakan bentuk tindakan 

saling penyesuaian pemasaran sehingga mempengaruhi 
harga yang telah dibahas melalui asosiasi. ---------------------  

 

d.21. Pada pemeriksaan Terlapor X tanggal 23 Februari 2016 

(BAP Terlapor X B-44) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembicaraan 
mengenai harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku 

harga di pasar yang cenderung sama serta adanya 
kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan 
yang sama untuk menjaga keberlangsungan pasokan 

bahwa Terlapor IX menyatakan di halaman [26-27] Terlapor 
X bahwa pengaruh harga input mengakibatkan fluktuasi 

yang terjadi. Ada kecenderungan di Australia harga naik 
terus dan total kuota impor juga mempengaruhi harga dan 
juga kurs juga berpengaruh dan biaya-biaya lain seperti 

cost freight yang mahal.  Hal ini tidak membuktikan dan 
mengungkap adanya pembicaraan mengenai harga melalui 

asosiasi dan kemudian perilaku harga di pasar yang 
cenderung sama serta adanya kesamaan perilaku mengatur 
pasokan sapi dengan alasan yang sama untuk menjaga 

keberlangsungan pasokan merupakan bentuk tindakan 
saling penyesuaian pemasaran sehingga mempengaruhi 

harga yang telah dibahas melalui asosiasi. ---------------------  
 

d.22. Pada pemeriksaan Terlapor XXI tanggal 24 Februari 2016 
(BAP Terlapor XXI B-46) fakta-fakta dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembicaraan 
mengenai harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku 
harga di pasar yang cenderung sama serta adanya 

kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan 
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yang sama untuk menjaga keberlangsungan pasokan 

bahwa Terlapor XXI menyatakan di halaman [27] bahwa 
terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi harga jual 

sapi antara lain harga beli, nilai dollar, biaya karantina, bea 
masuk dan trendnya harga sapi tidak pernah turun. Hal ini 
tidak membuktikan dan mengungkap adanya pembicaraan 

mengenai harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku 
harga di pasar yang cenderung sama serta adanya 
kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan 

yang sama untuk menjaga keberlangsungan pasokan 
merupakan bentuk tindakan saling penyesuaian pemasaran 

sehingga mempengaruhi harga yang telah dibahas melalui 
asosiasi. ---------------------------------------------------------------  

 

d.23. Pada pemeriksaan Terlapor XII tanggal 25 Februari 2016 
(BAP Terlapor XII B-47) fakta-fakta dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembicaraan 
mengenai harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku 
harga di pasar yang cenderung sama serta adanya 

kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan 
yang sama untuk menjaga keberlangsungan pasokan 
bahwa Terlapor XII menyatakan di halaman [24] bahwa 

harga jual tergantung bahan sapi bakalan yang diperoleh, 
karena harga Australia naik maka kami juga menaikkan 

harga secara perlahan agar dapat beradaptasi. Di halaman 
[30] menyatakan bahwa kuota yang ditetapkan oleh 
Pemerintah juga berpengaruh pada harga sapi. Hal ini tidak 

membuktikan dan mengungkap adanya pembicaraan 
mengenai harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku 

harga di pasar yang cenderung sama serta adanya 
kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan 
yang sama untuk menjaga keberlangsungan pasokan 

merupakan bentuk tindakan saling penyesuaian pemasaran 
sehingga mempengaruhi harga yang telah dibahas melalui 
asosiasi. ---------------------------------------------------------------  

 

d.24. Pada pemeriksaan Terlapor XIV tanggal 25 Februari 2016 
(BAP Terlapor XIV B-48) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembicaraan 

mengenai harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku 
harga di pasar yang cenderung sama serta adanya 

kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan 
yang sama untuk menjaga keberlangsungan pasokan 
bahwa Terlapor XIV tidak hadir dan dinyatakan dalam 

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Ketidakhadiran Terlapor 
XIV PT. Lemang Mesuji Lestary Pada Pemeriksaan Lanjutan. 

Hal ini tidak membuktikan dan mengungkap adanya 
pembicaraan mengenai harga melalui asosiasi dan 
kemudian perilaku harga di pasar yang cenderung sama 

serta adanya kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi 
dengan alasan yang sama untuk menjaga keberlangsungan 
pasokan merupakan bentuk tindakan saling penyesuaian 

pemasaran sehingga mempengaruhi harga yang telah 
dibahas melalui asosiasi. ------------------------------------------  
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d.25. Pada pemeriksaan Terlapor XVI tanggal 26 Februari 2016 

(BAP Terlapor XVI B-49) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembicaraan 

mengenai harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku 
harga di pasar yang cenderung sama serta adanya 
kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan 

yang sama untuk menjaga keberlangsungan pasokan 
bahwa Terlapor XVI menyatakan di halaman [24] Terlapor 
XVI menentukan harga jual berdasarkan harga pembelian 

yang memang 70% dari HPP, biaya masuk, bunga bank, 
biaya-biaya produksi seperti biaya pakan dan biaya 

overhead, penyusutan, pemasaran dan juga margin disitu, 
namun penentuan harga tersebut dapat berubah ketika ada 
tawar menawar dengan customer. Di halaman [26-27] 

menyatakan penentuan harga bersifat independen karena 
memiliki perhitungan sendiri yang kita berikan ke 

customer, dan tidak memperhatikan harga pesaing. Hal ini 
tidak membuktikan dan mengungkap adanya pembicaraan 
mengenai harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku 

harga di pasar yang cenderung sama serta adanya 
kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan 
yang sama untuk menjaga keberlangsungan pasokan 

merupakan bentuk tindakan saling penyesuaian pemasaran 
sehingga mempengaruhi harga yang telah dibahas melalui 

asosiasi. ---------------------------------------------------------------  
 

d.26. Pada pemeriksaan Terlapor XIX tanggal 26 Februari 2016 
(BAP Terlapor XIX B-50) fakta-fakta dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembicaraan 
mengenai harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku 
harga di pasar yang cenderung sama serta adanya 

kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan 
yang sama untuk menjaga keberlangsungan pasokan 

bahwa Terlapor XIX menyatakan di halaman [20] Terlapor 
XIX menentukan harga jual berdasarkan komponen 
tertentu yaitu penyusutan, valas dan sebagainya. Kami 

tidak pernah mematok di harga dan margin tertentu, 
cenderung melihat respon customer. Di halaman [22] 
disebutkan bahwa ADG berpengaruh pada harga jual sapi 

dengan kata lain kualitas sapi menetukan harga. Hal ini 
tidak membuktikan dan mengungkap adanya pembicaraan 

mengenai harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku 
harga di pasar yang cenderung sama serta adanya 
kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan 

yang sama untuk menjaga keberlangsungan pasokan 
merupakan bentuk tindakan saling penyesuaian pemasaran 

sehingga mempengaruhi harga yang telah dibahas melalui 
asosiasi.  --------------------------------------------------------------  

 

d.27. Pada pemeriksaan Terlapor XXV tanggal 29 Februari 2016 

(BAP Terlapor XXV B-52) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembicaraan 
mengenai harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku 

harga di pasar yang cenderung sama serta adanya 
kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan 
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yang sama untuk menjaga keberlangsungan pasokan 

bahwa Terlapor XXV menyatakan di halaman [25] Terlapor 
XXV menjual sapi berdasarkan tawar menawar dan kualitas 

sapi. Hal ini tidak membuktikan dan mengungkap adanya 
pembicaraan mengenai harga melalui asosiasi dan 
kemudian perilaku harga di pasar yang cenderung sama 

serta adanya kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi 
dengan alasan yang sama untuk menjaga keberlangsungan 
pasokan merupakan bentuk tindakan saling penyesuaian 

pemasaran sehingga mempengaruhi harga yang telah 
dibahas melalui asosiasi. ------------------------------------------  

 
d.28. Pada pemeriksaan Terlapor XXVI tanggal 29 Februari 2016 

(BAP Terlapor XXVI B-53) fakta-fakta dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembicaraan 
mengenai harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku 

harga di pasar yang cenderung sama serta adanya 
kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan 
yang sama untuk menjaga keberlangsungan pasokan 

bahwa Terlapor XXV menyatakan di halaman [21] Terlapor 
XXVI menjual sapi biasa mengikuti harga yang ada di pasar 
Tangerang. Di halaman [32] kurs juga berpengaruh pada 

harga jual. Hal ini tidak membuktikan dan mengungkap 
adanya pembicaraan mengenai harga melalui asosiasi dan 

kemudian perilaku harga di pasar yang cenderung sama 
serta adanya kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi 
dengan alasan yang sama untuk menjaga keberlangsungan 

pasokan merupakan bentuk tindakan saling penyesuaian 
pemasaran sehingga mempengaruhi harga yang telah 

dibahas melalui asosiasi. ------------------------------------------  
 

d.29. Pada pemeriksaan Terlapor XXVIII tanggal 1 Maret 2016 
(BAP Terlapor XXVIII B-54) fakta-fakta dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembicaraan 
mengenai harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku 
harga di pasar yang cenderung sama serta adanya 

kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan 
yang sama untuk menjaga keberlangsungan pasokan 
bahwa Terlapor XXVIII menyatakan di halaman [22] kurs 

dollar berpengaruh, di halaman [23] komponen landing cost 
berpengaruh terhadap harga perolehan sapi itu sendiri. Di 

halaman 30 disebutkan masing-masing feedloter punya 
cara kerja sendiri-sendiri sehingga komponen harga 

berbeda-beda seperti landed cost dan biaya produksi 
kemudian kualitas, sisanya cara penentuan harga adalah 
rahasia bagi Terlapor XXVIII. Hal ini tidak membuktikan 

dan mengungkap adanya pembicaraan mengenai harga 
melalui asosiasi dan kemudian perilaku harga di pasar yang 

cenderung sama serta adanya kesamaan perilaku mengatur 
pasokan sapi dengan alasan yang sama untuk menjaga 
keberlangsungan pasokan merupakan bentuk tindakan 

saling penyesuaian pemasaran sehingga mempengaruhi 
harga yang telah dibahas melalui asosiasi. ---------------------  
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d.30. Pada pemeriksaan Terlapor XXXII tanggal 1 Maret 2016 

(BAP Terlapor XXXII B-55) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembicaraan 

mengenai harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku 
harga di pasar yang cenderung sama serta adanya 
kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan 

yang sama untuk menjaga keberlangsungan pasokan 
bahwa Terlapor XXXII menyatakan di halaman [18] strategi 
harga itu dihitung dari ketersediaan stok sapi di Australia, 

kompetitor negara lain yang juga impor dari Australia, 
supply demand dan musim di Australia yang menentukan 

harga beli sapi bakalan. Di halaman [19] disebutkan bahwa 
prosentase karkas yang dihasilkan berpengaruh dan biaya 
input. Hal ini tidak membuktikan dan mengungkap adanya 

pembicaraan mengenai harga melalui asosiasi dan 
kemudian perilaku harga di pasar yang cenderung sama 

serta adanya kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi 
dengan alasan yang sama untuk menjaga keberlangsungan 
pasokan merupakan bentuk tindakan saling penyesuaian 

pemasaran sehingga mempengaruhi harga yang telah 
dibahas melalui asosiasi. ------------------------------------------  

 

d.31. Pada pemeriksaan Terlapor XVIII tanggal 1 Maret 2016 (BAP 

Terlapor XVIII B-56) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembicaraan 

mengenai harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku 
harga di pasar yang cenderung sama serta adanya 
kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan 

yang sama untuk menjaga keberlangsungan pasokan 
bahwa Terlapor XVIII menyatakan di halaman [22, 25 dan 
26] penentuan harga secara independen dimana 

menghitung daya beli, nilai kurs, sehingga terbentuk harga 
dan terutama ditentukan kesepakatan dengan pembeli. Hal 

ini tidak membuktikan dan mengungkap adanya 
pembicaraan mengenai harga melalui asosiasi dan 
kemudian perilaku harga di pasar yang cenderung sama 

serta adanya kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi 
dengan alasan yang sama untuk menjaga keberlangsungan 
pasokan merupakan bentuk tindakan saling penyesuaian 

pemasaran sehingga mempengaruhi harga yang telah 
dibahas melalui asosiasi. ------------------------------------------  

 

d.32. Pada pemeriksaan Terlapor IX tanggal 2 Maret 2016 (BAP 
Terlapor IX B-57) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembicaraan 

mengenai harga melalui asosiasi dan kemudian perilaku 
harga di pasar yang cenderung sama serta adanya 
kesamaan perilaku mengatur pasokan sapi dengan alasan 

yang sama untuk menjaga keberlangsungan pasokan 
bahwa Terlapor IX menyatakan di halaman [27] cara 

menentukan harga jual adalah replacement cost, melihat 
bulan berikutnya dari eksportir berapa, biaya pakan dan 
biaya produksi. Di halaman [28] disebutkan ongkos 

transportasi berpengaruh dalam menetapkan harga jual 
juga masalah musim. Hal ini tidak membuktikan dan 
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mengungkap adanya pembicaraan mengenai harga melalui 

asosiasi dan kemudian perilaku harga di pasar yang 
cenderung sama serta adanya kesamaan perilaku mengatur 

pasokan sapi dengan alasan yang sama untuk menjaga 
keberlangsungan pasokan merupakan bentuk tindakan 
saling penyesuaian pemasaran sehingga mempengaruhi 

harga yang telah dibahas melalui asosiasi. ---------------------     
 

Unsur e: Bahwa tindakan saling menyesuaikan tersebut dan 
pembahasan harga melalui asosiasi merupakan perilaku yang 

saling mengikatkan diri satu sama lain yang merupakan bentuk 
perjanjian  ---------------------------------------------------------------------  

 

Bahwa, dalam sidang Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan terdapat fakta-fakta yang terungkap 
sebagai berikut: --------------------------------------------------------------  
1. Bahwa Para Terlapor (Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 

XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, 

XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI dan XXXII) memiliki 

cara dan kebijakan tersendiri dalam melakukan pengelolaan 

perusahaannya dalam penentuan harga jual sapi yang telah 

digemukkan; -------------------------------------------------------------  

2. Bahwa Para Terlapor (Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 

XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, 

XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI dan XXXII) tidak pernah 

membicarakan atau melakukan pengaturan harga melalui 

asosiasi; ------------------------------------------------------------------  

3. Bahwa Para Terlapor (Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 

XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, 

XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI dan XXXII) tidak pernah 

membicarakan atau melakukan pengaturan stok/ pasokan 

melalui asosiasi; ---------------------------------------------------------  

4. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi yang diajukan baik oleh 

Investigator maupun Terlapor menunjukkan tidak ada perilaku 

Para Terlapor (Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, 

XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, 

XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI dan XXXII) yang 

berusaha atau melakukan pangaturan pasokan pada pasar 

bersangkutan; -----------------------------------------------------------  

5. Bahwa jenis sapi yang di impor oleh Para Terlapor (Terlapor I, 

II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, 

XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, 

XXX, XXXI dan XXXII) berbeda-beda, hal tersebut 

mengakibatkan variasi harga yang terjadi diantara Para 

Terlapor (Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, 

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, 

XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI dan XXXII); -----------------------  

6. Bahwa berdasarkan Keterangan Para Telapor (Terlapor I, II, III, 

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 
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XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI 

dan XXXII) kenaikan harga lebih akibat dari biaya perolehan 

bahan baku, biaya produksi yang meningkat dan kurs dollar 

yang fluktuatif; ----------------------------------------------------------  

7. Bahwa walapun dalam pemeriksaan ditunjukkan oleh Majelis 

dan Investigator adanya daftar hadir pertemuan APFINDO 

tanggal 11 Agustus 2015 sebagaimana pada bukti C-155, yang 

bertujuan untuk menunjukkan bahwa di asosiasi dilakukan 

pembahasan harga atau kesepakatan untuk menurunkan 

harga, telah dibantah secara tegas oleh Para Terlapor yang 

hadir dalam pertemuan tersebut. Bahwa agenda pertemuan 

APFINDO pada tanggal 11 Agustus 2015 membahas Munas 

APFINDO, Kebijakan sapi indukan, perkembangan audit 

ESCASS terbaru dan permasalahan penimbunan yang 

diperiksa di Kepolisian. Keaslian bukti yang ditunjukkan oleh 

Majelis dan Investigator tersebutpun diragukan kesahihannya 

karena berdasarkan keterangan Para Terlapor pada saat 

mereka menandatangani daftar hadir tersebut tidak ada 

tulisan yang tertera di pojok kiri atas daftar hadir. ---------------  

Bahwa, dengan terungkapnya fakta-fakta tersebut di atas maka 

dengan jelas DUGAAN PELANGGARAN sebagaimana dimaksud 
dalam LDP yaitu tindakan saling menyesuaikan tersebut dan 
pembahasan harga melalui asosiasi merupakan perilaku yang 

saling mengikatkan diri satu sama lain yang merupakan bentuk 
perjanjian TIDAK TERBUKTI DAN TIDAK BERDASAR. ----------------  

 
2. Pasal 19C UU NO. 15/1999 ------------------------------------------------  

 

Pasal 19 
 

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, 
baik sendiri maupun bersamapelaku usaha lain, yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 
persainganusaha tidak sehat berupa:  -------------------------------------------  
e. ….. 
f. ….. 
g. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau 

jasa pada pasar bersangkutan; 
h. …..” 

 

Unsur a: Bahwa sejak tahun 2012 sampai Agustus 2015 pelaku 
usaha secara sendiri dan atau bersama-sama melakukan 
tindakan mengatur pasokan sapi dengan cara membatasi 

penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk menjaga 
keberlangsungan persediaan;  --------------------------------------------  

 

Bahwa, dalam sidang Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan terdapat fakta-fakta yang terungkap 
sebagai berikut:  ------------------------------------------------------------  
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a.1. Pada pemeriksaan Saksi Investigator tertanggal 6 November 

2015, Kepala RPH Jonggol, Bogor, Direktur PT Sinar Daging 
Perdana yang bernama Haryanto (BAP Saksi Investigator, B-

03) sidang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis 
Komisi, pada halaman [24] Saksi menyatakan tidak pernah 
ada transaksi atau pemberitahuan atau komunikasi bahwa 

RPH hanya boleh memotong dalam jumlah tertentu 
ataupun dalam waktu tertentu. Hal ini membuktikan 
bahwa telah terang dan jelas Para Terlapor tidak melakukan 

pengaturan pasokan ke Jagal maupun RPH. Hal ini 
membuktikan dan mengungkapkan bahwa pelaku usaha 

secara sendiri dan atau bersama-sama tidak melakukan 
tindakan mengatur pasokan dengan cara membatasi 
penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk menjaga 

keberlangsungan persediaan. -------------------------------------  
 

a.2. Pada pemeriksaan Saksi Investigator tertanggal 12 
November 2015, Kepala RPH Terpadu Bubulak, Bogor, yang 

bernama drh. B. Arief Mukti Wibowo, M.M. (BAP Saksi, B-
04) sidang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis 

Komisi, pada halaman [12] Dalam kesaksian ini membuat 
terang dan jelas bahwa aksi pemogokan maupun 
berhentinya jagal atau RPH melakukan mogok tidak ada 

koordinasi dengan Para Terlapor. Para Terlapor menjual 
dengan sistem farm gate, dimana setelah transaksi terjadi, 

Para Terlapor tidak dapat mempengaruhi suplai daging 
maupun harga daging di pasaran. Hal ini membuktikan dan 
mengungkapkan bahwa pelaku usaha secara sendiri dan 

atau bersama-sama tidak melakukan tindakan mengatur 
pasokan dengan cara membatasi penjualan sapi ke RPH 

dengan alasan untuk menjaga keberlangsungan persediaan.
 -------------------------------------------------------------------------  

 

a.3. Pada pemeriksaan Saksi Investigator teranggal 23 November 

2015, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kementerian Pertanian Republik Indonesiayang diwakil oleh 
Ir. Wignyo Sadwoko, M.M., Kasubdit Usaha dan 

Kelembagaan Unit Kerja Ditjend Kementan (BAP Saksi, B-
05) sidang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis 

Komisi, pada halaman [18] Saksi menyatakan Kementan 
hanya memberikan rekomendasi terkait kesehatan berat 
dan teknik kesehatan, sedangkan kuota ditentukan oleh 

Kemendag. Dengan demikian telah jelas dan terang bahwa 
yang melakukan pembatasan adalah Pemerintah melalui 
kebijakan penentuan angka impor sapi bakalan. Secara 

linear hal tersebut mengakibatkan jumlah stok sapi menjadi 
terbatas sesuai dengan kuota yang diberikan oleh 

Pemerintah. Hal ini membuktikan dan mengungkapkan 
bahwa pelaku usaha secara sendiri dan atau bersama-sama 
tidak melakukan tindakan mengatur pasokan dengan cara 

membatasi penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk 
menjaga keberlangsungan persediaan. --------------------------  

 

a.4. Pada pemeriksaan Saksi Investigator tertanggal 23 

November 2015, Direktur Jenderal Perdagangan Luar 
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Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang 

diwakil oleh Mohammad Yany, S.H., Kasubdit Pertanian, 
Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, (BAP Saksi, B-06) 

sidang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, 
pada halaman [21] Saksi menyatakan bahwa kuota yang 
berwenang mengatur adalah Pemerintah melalui Kemendag 

dan hal ini secara linear mengakibatkan jumlah stok sapi 
menjadi terbatas sesuai dengan kuota yang diberikan oleh 
Pemerintah. Hal ini membuktikan dan mengungkapkan 

bahwa pelaku usaha secara sendiri dan atau bersama-sama 
tidak melakukan tindakan mengatur pasokan dengan cara 

membatasi penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk 
menjaga keberlangsungan persediaan. --------------------------  

 

a.5. Pada pemeriksaan Saksi Terlapor XVI tertanggal 24 

November 2015, Pedagang Sapi/ Pejagal di RPH Pulo 
Gadung, Jakarta, yang bernama Adi Warsito (BAP Saksi, B-
07) sidang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis 

Komisi pada halaman [21] Saksi menyatakan bahwa “saya 
tidak pernah dibatasi permintaanya oleh feedloter”. Dengan 

demikian telah terang dan jelas bahwa Para Terlapor tidak 
pernah membatasi penjualan kepada RPH/ Jagal/ 
Pedagang Sapi. Hal ini membuktikan dan mengungkapkan 

bahwa pelaku usaha secara sendiri dan atau bersama-sama 
tidak melakukan tindakan mengatur pasokan dengan cara 

membatasi penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk 
menjaga keberlangsungan persediaan. --------------------------  

 

a.6. Pada pemeriksaan Saksi Terlapor XVI tertanggal 26 

November 2015, yang bernama Achmad Ibnu Attoilah, 
seorang Jagal yang memiliki penggemukan sapi untuk 
belajar para Santri, (BAP Saksi, B-10) sidang Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi pada halaman [18] 
dalam menjawab pertanyaan Investigator: “ketika meminta 

pasokan dari PT Rumpinary, apakah selalu diberikan 
jumlah yang diminta?” Saksi menjawab: “selama ini selalu 
diberikan.” Pada halaman [19] Saksi juga menyatakan 

bahwa Saksi tidak mengalami hambatan dalam 
mendapatkan pasokan dari feedloter. Pada halaman [20] 

BAP pun kembali Saksi menegaskan bahwa sebanyak dan 
sejauh yang Saksi minta selalu dipenuhi oleh feedloter. 
Dengan demikian telah terang dan jelas bahwa Para 

Terlapor tidak pernah membatasi penjualan kepada RPH/ 
Jagal/ Pedagang Sapi. Hal ini membuktikan dan 

mengungkapkan bahwa pelaku usaha secara sendiri dan 
atau bersama-sama tidak melakukan tindakan mengatur 
pasokan dengan cara membatasi penjualan sapi ke RPH 

dengan alasan untuk menjaga keberlangsungan persediaan. 
 

a.7. Pada pemeriksaan Saksi Investigator tertanggal 14 
Desember 2015, Kepala Badan Karantina Pertanian 

Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yaitu 
Sujarwanto, (BAP Saksi, B-11) sidang Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi pada halaman [15] 
Saksi menyatakan bahwa berat badan rata-rata sapi impor 
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tidak lebih dari 350 Kg dan ada kewajiban karantina selama 

14 hari. Pada halaman [17] Investigator menyampaiakan 
pertanyaan: “tadi disampaikan badan karantina juga 

melihat dari sisi quantity, apakah ada tindak lanjut ketika 
menemukan ada perbedaan quantity?” Saksi menjawab: 
“kalo menemukan perbedaan quantity maka akan 

dilaporkan ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 
tapi sampai sekarang kami belum pernah memiliki temuan 
itu. Karena biasanya akan kami cek jangan sampai melebihi 

dari jumlah ijin yang sudah diberikan.” Kemudian 
Investigator bertanya: “ketika kemudian melakukan 

pencatatan jumlah atau pencacahan, apakah kemudian 
data tersebut dicatat sendiri oleh petugas badan karantina 
atau berdasarkan laporan dari para pelaku usaha?” Saksi 

menjawab: “Data kami berasal dari petugas lapangan ketika 
sapi masuk karantina dilaporkan dalam data kami, dan 

kemudian juga ada data ketika sapi dilepaskan.” 
Investigator lanjut bertanya: “ketika sapi dilepaskan, 
apakah akan terbaca datanya ada pengurangan jumlah?” 

Jawaban Saksi: “Iya, benar”. Bahwa Saksi juga 
menerangkan sampai saat ini tidak pernah ada perbedaan 
antara data yang disampaiakn kepada badan karantina 

dengan bea cukai. Dengan demikian telah jelas dan terang 
bahwa ada masa karantina yang wajib diikuti oleh para 

pelaku usaha feedloter sebelum sapi digemukkan dan juga 
terdapat aturan yang ketat dalam tata niaga impor sapi 
bakalan. Hal ini membuktikan dan mengungkapkan bahwa 

pelaku usaha secara sendiri dan atau bersama-sama tidak 
melakukan tindakan mengatur pasokan dengan cara 

membatasi penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk 
menjaga keberlangsungan persediaan. --------------------------  

 

a.8. Pada pemeriksaan Terlapor XXIII tanggal 29 Februari 2016 

(BAP Terlapor XXIII B-51) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembatasan 
peredaran pasokan sapi di pasar bahwa Terlapor XXIII 

menyatakan bhawa di tahun 2011 ada peristiwa di banned 
untuk impor oleh Australia karena masalah animal welfare. 
Terlapor XXIII baru melakukan penjualan ke Jabodetabek 
pada tahun 2014 dengan total penjualan sejak Januari 

2014 sampai dengan Agustus 2015 berjumlah 1791 ekor, 
atau rata-rata 3 ekor/hari atau kalau dihitung dari 
kebutuhan Jabodetabek sebesar 1500 ekor/hari, pasokan 

Terlapor XXIII hanya sebesar 0,2%. Pembeli terbesar dari 
Terlapor XXIII memotong di JABODETABEK di RPH 
Bubulak Bogor, RPH Billy Berkah Mandiri Bekasi, di RPH 

Jonggol, RPH H. Tatang di Tangerang. Terlapor XXIII 
menyatakan di halaman [24] bahwa sapi masih ada dan 

pelanggan minta berapa saja bisa dilayani. Di halaman [31] 
ketika terjadi pemogokan bagi Terlapor XXIII hal itu biasa 
saja dan tidak ada pengaruhnya karena pembeli tidak 

datang setiap hari.  Di halaman [30] disebutkan ada 
penurunan kuota yang signifikan di Q3 2015 walaupun 

berat tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini 
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membuktikan dan mengungkapkan bahwa pelaku usaha 

secara sendiri dan/atau bersama-sama tidak melakukan 
tindakan mengatur pasokan dengan cara membatasi 

penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk menjaga 
keberlangsungan persediaan yang mengakibatkan 
peningkatan harga daging sapi.-----------------------------------  

 

a.9. Pada pemeriksaan Terlapor II tertanggal 3 Februari 2016, 
(BAP Terlapor II, B-25) sidang Perpanjangan Pemeriksaan 
Lanjutan Majelis Komisi, pada halaman [25] BAP Terlapor II 

pada tahun 2014 pernah tidak merealisasi SPI karena ada 
penyebutan pelabuhan di Australia dari Kemendag RI 

namun tidak berdasarkan hasil rekomendasi Kementan 
tersebut (tidak ada nama pelabuhan untuk impor) sehingga 
hal tersebut jadi masalah. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa regulasi Pemerintah sangat berperan penting dan 
mutlak mengatur Tata Niaga Impor sapi bakalan. Hal ini 
membuktikan dan mengungkapkan bahwa pelaku usaha 

secara sendiri dan atau bersama-sama tidak melakukan 
tindakan mengatur pasokan dengan cara membatasi 

penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk menjaga 
keberlangsungan persediaan. -------------------------------------  

 

a.10. Pada pemeriksaan Terlapor III tertanggal 9 Februari 2016, 

(BAP Terlapor III, B-26) sidang Perpanjangan Pemeriksaan 
Lanjutan Majelis Komisi, pada halaman [24] BAP saksi 
menyatakan bahwa pada periode tahun 2014-2015 Terlapor 

III memiliki kemampuan mengimpor dan menjual sapi 
sebanyak 32.000 ekor per tahun, denga kemampuan 

tersebut Terlapor tidak mampu menaikan pangsa pasar dan 
berperang dengan sesame feedloter lain, karena ketika 
mengajukan izin impor Terlapor tidak pernah mendapatkan 

sesuai dengan yang diajukannya dan Terlapor tidak pernah 
tahu apa dasar pemberian atau penentuan SPI untuk 

Terlapor, karena setiap pengajuan dasarnya berbeda-beda 
dan Terlapor III hanya tahu setelah SPI diterbitkan. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa pembatasan peredaran dan 

pasokan tidak mungkin dilakukan oleh feedloter karena 
semua tergantung dari SPI yang diterbitkan oleh 

Pemerintah. Hal ini membuktikan dan mengungkapkan 
bahwa pelaku usaha secara sendiri dan atau bersama-sama 
tidak melakukan tindakan mengatur pasokan dengan cara 

membatasi penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk 
menjaga keberlangsungan persediaan. --------------------------  

 

a.11. Pada pemeriksaan Terlapor IV tertanggal 10 Februari 2016 

(BAP Terlapor IV, B-27) sidang Perpanjangan Pemeriksaan 
Lanjutan Majelis Komisi, berdasarkan halaman [18] BAP, 

Terlapor IV menyatakan pada periode 2013 selalu berusaha 
memenuhi permintaan cutomer, walapun pada saat itu 
mulai kesulitan sapi lokal dan pasokan imporpun terbatas, 

pasokan yang ada kita jual seperti biasa ke pasar dan tidak 
ada permintaan tambahan. Saat tahun 2015 kendatipun 
tidak ada sapi lokal dan pengurangan kuota sangat luar 

biasa menjadi 50.000 karena kuota seperti itu pembagian 
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overheadnya jadi lebih sedikit, jadi beban yang ditanggung 

sapi lebih tinggi, otomatis harga naik dan kamipun 
melakukan efisiensi internal. Pada halaman [30] BAP 

Terlapor IV menyampaikan bahwa secara formal 
seharusnya sebelum mengeluarkan kuota Pemerintah 
meminta saran terlebih dahulu kepada feedloter tetapi 

faktanya hal tersebut tidak berjalan sehingga pelaku usaha 
bergantung penuh pada kebijakan Pemerintah. Hal ini 

menunjukkan bahwa Terlapor IV tidak pernah mengatur 
pasokan dengan cara membatasi penjualan sapi ke RPH 
dengan alasan untuk menjaga keberlangsungan persediaan. 

Hal ini membuktikan dan mengungkapkan bahwa pelaku 
usaha secara sendiri dan atau bersama-sama tidak 
melakukan tindakan mengatur pasokan dengan cara 

membatasi penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk 
menjaga keberlangsungan persediaan. --------------------------  

 
a.12. Pada pemeriksaan Terlapor XIII tertanggal 10 Februari 2016 

(BAP Terlapor XIII, B-28) sidang Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan Majelis Komisi, Pada halaman [19-20] BAP, 
Terlapor XIII menyatakan bahwa trend harga beli sapi 

tahun 2015 yang diperoleh dari eksportir di Australia 
cenderung naik, namun Terlapor XIII tidak mengetahui 
bagaimaan perilaku eksportir kepada feedloter lain. Terkait 

pemogokan yang terjadi, pada saat itu Terlapor XIII tetap 
melakukan penjualan hanya kuantitas saja yang menurun. 

Transaksi Terlapor XIII dengan pembeli menggunakan 
sistem cash jadi fluktuasi harga dimungkinkan harian. 
Pada halaman [27] BAP, Terlapor XIII juga menyampaikan 

bahwa tujuan akreditasi animal welfare adalah supaya bisa 
menjadi supply chain yang ditetapkan oleh Australia, bila 

kedapatan tidak melakukan pemotongan di tempat yang 
tidak diijinkan oleh Australia maka nanti dikenakan sanksi 

tidak bisa impor lagi dari Australia. Sedangkan kita tahu 
Indonesia hanya diijinkan untuk mengimpor sapi oleh 
Kementan dan Kemendag dari Negara yang telah bebas 

penyakit mulut dan kuku dengan alasan kesehatan. Hal ini 
menunjukkan bahwa Terlapor XIII tidak pernah membatasi 
pasokan, bahkan pada saat ada pemogokan, Terlapor XIII 

tetap ada penjualan. Terkait supply chain juga harus 
mematuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia dan 

Australia. Hal ini membuktikan dan mengungkapkan 
bahwa pelaku usaha secara sendiri dan atau bersama-sama 
tidak melakukan tindakan mengatur pasokan dengan cara 

membatasi penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk 
menjaga keberlangsungan persediaan. --------------------------  

 

a.13. Pada pemeriksaan Terlapor VII  tertanggal 11 Februari 2016 
(BAP Terlapor VII,  B-29) sidang Perpanjangan Pemeriksaan 
Lanjutan Majelis Komisi, fakta-fakta dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembatasan 
peredaran pasokan sapi di pasar, Terlapor VII menyatakan 
bahwa: (i) Australia menerapkan kebijakan supply chain 
dan animal welfare yang mensyaratkan sertifikasi dan audit 
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dimana RPH yang akan diaudit kemudian diurus dan lapor 

ke DAF (Department of Agriculture and Fishery) di Australia 
dengan biaya yang dibebankan kepada feedloter; (ii) dalam 

kondisi kekurangan stok Terlapor VII tidak membatasi 
penjualan sapi impor namun melakukan pembelian sapi 
lokal sebagai sumber alternatif dan kemudian melakukan 

penyesuaian harga, serta Terlapor VII tidak memiliki ikatan 
dengan para pedagang atau jagal-jagal untuk tetap menjaga 

atau mempertahankan stok. Hal ini membuktikan dan 
mengungkapkan bahwa pelaku usaha secara sendiri dan 
atau bersama-sama tidak melakukan tindakan mengatur 

pasokan dengan cara membatasi penjualan sapi ke RPH 
dengan alasan untuk menjaga keberlangsungan persediaan.  

 

a.14. Pada pemeriksaan Terlapor VIII  tertanggal 11 Februari 

2016 (BAP Terlapor VIII, B-30) sidang Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-fakta dalam 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait 
pembatasan peredaran pasokan sapi di pasar, Terlapor VIII 
menyatakan bahwa: (i) Terlapor VIII memiliki 6 RPH yang 

berlokasi di Jabodetabek (Karawaci, Cikaret, Elders, Tapos, 
Kupu dan Bubulak); (ii) terkait dengan kebijakan volume 
impor yang dikurangi, Terlapor VIII tidak membatasi 

penjualan sapi impor namun melakukan pembelian sapi 
lokal untuk menutup kebutuhan sapi bakalan dan tetap 

bisa memasok kepada pelanggan; (iv) pada bulan Juli-
September 2015,volume penjualan Terlapor VIII di atas 
rata-rata volume penjualan bulanan pada tahun 2015. Hal 

ini membuktikan dan mengungkapkan bahwa pelaku usaha 
secara sendiri dan atau bersama-sama tidak melakukan 

tindakan mengatur pasokan dengan cara membatasi 
penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk menjaga 
keberlangsungan persediaan. -------------------------------------  

 

a.15. Pada pemeriksaan Terlapor VI tertanggal 12 Februari 2016 
(BAP Terlapor VI,  B-31) sidang Perpanjangan Pemeriksaan 
Lanjutan Majelis Komisi, fakta-fakta dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembatasan 
peredaran pasokan sapi di pasar, Terlapor VI menyatakan 

bahwa: (i) Terlapor VI memiliki mitra RPH yang berlokasi di 
Jabodetabek sebanyak 6 RPH, di Sumatera sebanyak 3 RPH 
dan sisanya berlokasi di Bandung; (ii) diberlakukannya 

kebijakan animal welfare mengakibatkan sapi hanya dapat 
dijual ke dan dipotong di RPH yang telah masuk dalam 

supply chain yang terakreditasi; (iii) pada saat pemogokan 
terjadi di tahun 2015, Terlapor VI tetap memasok sapi 
kepada pelanggannya. Hal ini membuktikan dan 

mengungkapkan bahwa pelaku usaha secara sendiri dan 
atau bersama-sama tidak melakukan tindakan mengatur 

pasokan dengan cara membatasi penjualan sapi ke RPH 
dengan alasan untuk menjaga keberlangsungan persediaan. 

 

a.16. Pada pemeriksaan Terlapor XVII  tertanggal 12 Februari 

2016 (BAP Terlapor XVII,  B-32) sidang Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-fakta dalam 
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Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait 

pembatasan peredaran pasokan sapi di pasar, Terlapor XVII 
menyatakan bahwa: (i) Terlapor XVII memiliki mitra RPH 

yang berlokasi di Jabodetabek sebanyak 6 RPH, di 
Sumatera sebanyak 3 RPH dan sisanya berlokasi di 
Bandung; (ii) diberlakukannya kebijakan animal welfare 

mengakibatkan sapi hanya dapat dijual ke dan dipotong di 
RPH yang masuk dalam supply chain yang sudah 

terakreditasi; (iii) pada saat pemogokan terjadi di tahun 
2015, Terlapor XVII tetap memasok sapi kepada 
pelanggannya. Hal ini membuktikan dan mengungkapkan 

bahwa pelaku usaha secara sendiri dan atau bersama-sama 
tidak melakukan tindakan mengatur pasokan dengan cara 

membatasi penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk 
menjaga keberlangsungan persediaan. --------------------------  

 

a.17. Pada pemeriksaan Terlapor I tertanggal 15 Februari 2016 

(BAP Terlapor I, B-33) sidang Perpanjangan Pemeriksaan 
Lanjutan Majelis Komisi, fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembatasan 

peredaran pasokan sapi di pasar, Terlapor I menyatakan 
bahwa: (i) Terlapor I memiliki mitra RPH di wilayah 

Jabodetabek (yang tersebar di Jakarta, Bogor dan 
Tangerang) dan sebagian besar lainnya dipasok ke RPH 
yang berada di wilayah Bandung dan sekitarnya; (ii) pada 

saat terjadi pemogokan di tahun 2015 ada pelanggan 
Terlapor I yang mogok dan ada pula yang tidak mogok 
melakukan pembelian, akan tetapi Terlapor I tetap 

memasok sapi kepada pelanggan-pelanggannya. Hal ini 
membuktikan dan mengungkapkan bahwa pelaku usaha 

secara sendiri dan atau bersama-sama tidak melakukan 
tindakan mengatur pasokan dengan cara membatasi 
penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk menjaga 

keberlangsungan persediaan. -------------------------------------  
 

a.18. Pada pemeriksaan Terlapor XIX tertanggal 15 Februari 2016 
(BAP Terlapor XIX, B-34) sidang Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan Majelis Komisi, fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembatasan 

peredaran pasokan sapi di pasar, (i) Terlapor XIX memiliki 
mitra RPH di wilayah Jabodetabek (yang tersebar di 
Jakarta, Bogor dan Tangerang) dan sebagian besar lainnya 

dipasok ke RPH yang berada di wilayah Bandung dan 
sekitarnya; (ii) pada saat terjadi pemogokan di tahun 2015 

ada pelanggan Terlapor XIX yang mogok dan ada pula yang 
tidak mogok melakukan pembelian, akan tetapi Terlapor 
XIX tetap memasok sapi kepada pelanggan-pelanggannya. 

Hal ini membuktikan dan mengungkapkan bahwa pelaku 
usaha secara sendiri dan atau bersama-sama tidak 
melakukan tindakan mengatur pasokan dengan cara 

membatasi penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk 
menjaga keberlangsungan persediaan. --------------------------  

 

a.19. Pada pemeriksaan Terlapor V tertanggal 17 Februari 2016 

(BAP Terlapor V,  B-36) sidang Perpanjangan Pemeriksaan 
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Lanjutan Majelis Komisi, fakta-fakta dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembatasan 
peredaran pasokan sapi di pasar, Terlapor V menyatakan 

bahwa: (i) Terlapor V memiliki 10 mitra RPH yang tersebar 
di Jabodetabek (2 RPH di wilayah Ciputat dan Tangerang) 
dan di Sumatera (8 RPH yang tersebar di wilayah Lampung, 

Bangka Belitung, Palembang, Pagar Alam, Lubuk Linggau); 
(ii) pada saat importasi untuk pertama kali, Australia 
mempersyaratkan sertifikasi animal welfare dimana RPH 

harus diaudit per 8 bulan sekali oleh auditor independen di 
Australia dengan biaya yang ditanggung oleh pelaku usaha 

selaku feedloter; (iii) pada bulan Agustus 2015 Terlapor V 
memang tidak memasok sapi ke wilayah Jabodetabek 

karena fokus sebaran penjualan sapi Terlapor V adalah 
wilayah Sumatera. Hal ini membuktikan dan 
mengungkapkan bahwa pelaku usaha secara sendiri dan 

atau bersama-sama tidak melakukan tindakan mengatur 
pasokan dengan cara membatasi penjualan sapi ke RPH 

dengan alasan untuk menjaga keberlangsungan persediaan. 
 

a.20. Pada pemeriksaan Terlapor XXII tertanggal 17 Februari 
2016 (BAP Terlapor XXII,  B-37) sidang Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-fakta dalam 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait 
pembatasan peredaran pasokan sapi di pasar, Terlapor XXII 

menyatakan bahwa: (i) Terlapor XXII memiliki mitra RPH 
supply chain di wilayah Jabodetabek sebanyak 8 RPH di 
Bubulak (Bogor), Cibinong (Bogor), Pulogadung (Jakarta), 

Legenda (Bekasi), Elders (Bogor), Sampiko (Tambun), Samba 
(Bekasi) dan Kranggan (Bekasi); (ii) khusus untuk bulan 

Agustus 2015 stok sapi siap jual di kandang sudah habis 
pada saat Lebaran yang jatuh bertepatan di bulan Juli 
2015. Hal ini membuktikan dan mengungkapkan bahwa 

pelaku usaha secara sendiri dan atau bersama-sama tidak 
melakukan tindakan mengatur pasokan dengan cara 

membatasi penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk 
menjaga keberlangsungan persediaan. --------------------------  

 

a.21. Pada pemeriksaan Terlapor XXX tertanggal 18 Februari 

2016 (BAP Terlapor XXX,  B-38) sidang Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-fakta dalam 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait 

pembatasan peredaran pasokan sapi di pasar, Terlapor XXX 
menyatakan bahwa: (i) Terlapor XXX memiliki mitra RPH 

supply chain yang berada di wilayah Jabodetabek 
(Pamulang, Tangerang dan Bekasi); (ii) Terlapor XXX 
menyatakan bahwa jika pasokan sapi tersedia dengan 

cukup maka Terlapor XXX dapat terus memenuhi 
kebutuhan pelanggannya di Cianjur dan Jabodetabek. Hal 

ini membuktikan dan mengungkapkan bahwa pelaku usaha 
secara sendiri dan atau bersama-sama tidak melakukan 
tindakan mengatur pasokan dengan cara membatasi 

penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk menjaga 
keberlangsungan persediaan. -------------------------------------  
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a.22. Pada pemeriksaan Terlapor XXXI tertanggal 18 Februari 

2016 (BAP Terlapor XXXI,  B-39) sidang Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-fakta dalam 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait 
pembatasan peredaran pasokan sapi di pasar, Terlapor 
XXXI menyatakan bahwa: (i)  Australia mempersyaratkan 

sertifikasi animal welfare bagi pihak importir (pelaku usaha) 
dan/atau RPH untuk dapat melakukan importasi sapi;  

Terlapor XXXI memiliki mitra RPH supply chain yang berada 
di wilayah Jabodetabek; (ii) meskipun ada beberapa 
pelanggan Terlapor XXXI yang melakukan aksi pemogokan 

di sekitar tanggal 11-13 Agustus 2015, Terlapor XXXI tetap 
melayani pelanggan-pelanggan lainnya yang tetap ingin 

membeli sapi, adapun harga yang disepakati saat itu pun 
bervariatif. Hal ini membuktikan dan mengungkapkan 
bahwa pelaku usaha secara sendiri dan atau bersama-sama 

tidak melakukan tindakan mengatur pasokan dengan cara 
membatasi penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk 

menjaga keberlangsungan persediaan. --------------------------  
 

a.23. Pada pemeriksaan Terlapor XX tertanggal 19 Februari 2016 
(BAP Terlapor XX,  B-40) sidang Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan Majelis Komisi, fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembatasan 
peredaran pasokan sapi di pasar, Terlapor XX menyatakan 

bahwa: (i) Terlapor XX memiliki mitra RPH supply chain 
sebanyak 28 RPHyang berlokasi di Jabodetabek sebanyak 

15 RPH, Jawa Barat sebanyak 12 RPH dan Banten 
sebanyak 1 RPH; (ii) Terlapor XX tetap memasok ke 
pelanggan secara terus menerus, tidak pernah menahan 

pasokan dan terus mendistribusikan pasokan. Hal ini 
membuktikan dan mengungkapkan bahwa pelaku usaha 
secara sendiri dan atau bersama-sama tidak melakukan 

tindakan mengatur pasokan dengan cara membatasi 
penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk menjaga 

keberlangsungan persediaan. -------------------------------------  
 

a.24. Pada pemeriksaan Terlapor XXVII tertanggal 19 Februari 
2016 (BAP Terlapor XXVII,  B-41) sidang Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi, fakta-fakta dalam 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi 
pembatasan peredaran pasokan sapi di pasar, Terlapor 

XXVII menyatakan bahwa: (i) Terlapor XX memiliki mitra 
RPH supply chain sebanyak 28 buah yang berlokasi di 

Jabodetabek sebanyak 15, Jawa Barat sebanyak 12 dan 
Banten 1 buah; (ii) Terlapor XXVII tetap memasok ke 
pelanggan secara terus menerus, tidak pernah menahan 

pasokan dan terus mendistribusikan pasokan. Hal ini 
membuktikan dan mengungkapkan bahwa pelaku usaha 

secara sendiri dan atau bersama-sama tidak melakukan 
tindakan mengatur pasokan dengan cara membatasi 
penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk menjaga 

keberlangsungan persediaan. -------------------------------------  
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a.25. Pada pemeriksaan Terlapor XI namun pada BAP 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi tertulis 
tanggal 15 Februari 2016 (BAP Terlapor XI,  B-42, halaman 

1) sedangkan berdasarkan Pemberitahuan Jadwal Sidang 
Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 (Nomor: 
361/AK/KMK-PPL/II/2016 terjadwal Terlapor XI diperiksa 

pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09.00 WIB), hal ini 
jelas menunjukan bahwa Perpanjangan Pemeriksaan 
Lanjutan Sidang Majelis Komisi telah salah dan tidak 

berdasar sehingga wajb dan harus dinyatakan tidak 
memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena hanya 

ditandatangani oleh panitera dan Majelis Komisi tanpa 
ditandatangani oleh pihak Terlapor XI dan ini patut diduga 
sebagai pemeriksaan yang direkayasa. Hal ini membuktikan 

dan mengungkapkan bahwa pelaku usaha secara sendiri 
dan atau bersama-sama tidak melakukan tindakan 

mengatur pasokan dengan cara membatasi penjualan sapi 
ke RPH dengan alasan untuk menjaga keberlangsungan 
persediaan. -----------------------------------------------------------  

 

a.26. Pada pemeriksaan Terlapor XXIV namun pada BAP 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi tertulis 
tanggal 15 Februari 2016 (BAP Terlapor XXIV B-43, 

halaman 1) sedangkan berdasarkan Pemberitahuan Jadwal 
Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 

(Nomor: 361/AK/KMK-PPL/II/2016 terjadwal Terlapor XXIV 
diperiksa pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 13.00 WIB), 
hal ini jelas menunjukan bahwa Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan Sidang Majelis Komisi telah salah dan tidak 
berdasar sehingga wajb dan harus dinyatakan tidak 
memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena hanya 

ditandatangani oleh panitera dan Majelis Komisi tanpa 
ditandatangani oleh pihak Terlapor XXIV dan ini patut 

diduga sebagai pemeriksaan yang direkayasa. Hal ini 
membuktikan dan mengungkapkan bahwa pelaku usaha 
secara sendiri dan atau bersama-sama tidak melakukan 

tindakan mengatur pasokan dengan cara membatasi 
penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk menjaga 
keberlangsungan persediaan. -------------------------------------  

 

a.27. Pada pemeriksaan Terlapor X tanggal 23 Februari 2016 
(BAP Terlapor X B-44) fakta-fakta dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembatasan 
peredaran pasokan sapi di pasar bahwa Terlapor X memiliki 
tujuan utama pemasaran ke Jabodetabek dan memiliki 12 

RPH yang menjadi supply chain, antara lain di Cibinong, 
Karawaci, Cikaret, Pulogadung, Tapos, Elders, Baleendah, 

Tasikmalaya, Curug, Kupu Depok, dan BMT Subang. 
Terlapor X juga menyatakan  bahwa dulu masih bebas 
potong, sembarang RPH pun boleh, namun setelah ada 

aturan supply chain harus RPH tersebut yang boleh, jadi 
harus fokus ke RPH tersebut. Mengenai aturan supply 
chain, sapi dari Australia harus di audit apakah memenuhi 
syarat-syarat animal welfare, baik saat akan di-loading saat 

akan dikirim, di kandang feedloter, maupun di RPH yang 
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diajukan oleh Terlapor X. Pemotongan tidak boleh 

dilakukan di sembarang RPH dan tidak boleh yang tidak 
punya hubungan supply chain. Untuk mendapatkan supply 
chain harus ada biaya yang dibayarkan oleh Terlapor X dan 
audit harus dilakukan per tahun, kalau tidak maka tidak 

akan diberikan rekomendasi.Kemudian Terlapor X juga 
menyatakan bahwa banyak memiliki supply chain tidak 
bagus juga karena costlagi juga. Pada kuartal III tahun 

2015 realisasi hanya 366 ekor, namun Terlapor X tetap 
melakukan pemotongan di RPH Cibinong. Hal ini 

membuktikan dan mengungkapkan bahwa pelaku usaha 
secara sendiri dan/atau bersama-sama tidak melakukan 
tindakan mengatur pasokan dengan cara membatasi 

penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk menjaga 
keberlangsungan persediaan yang mengakibatkan 

peningkatan harga daging sapi.-----------------------------------  
 

a.28. Pada pemeriksaan Terlapor XXI tanggal 24 Februari 2016 
(BAP Terlapor X B-46) fakta-fakta dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembatasan 
peredaran pasokan sapi di pasar bahwa Terlapor XXI 
menyatakan sempat terjadi suspend pada tahun 2011 

dimana para eksportir di Australia menghentikan penjualan 
sapi dengan alasan Indonesia tidak mendukung animal 
welfare. Sebelum tahun 2011, Terlapor XXI bebas 
melakukan penjualan sapi ke manapun, sedangkan setelah 

2011 semua regulasi diatur oleh Australia, sapi akan dijual 
kalau RPH yang membeli sapi dari Terlapor XXI dan 
kandang Terlapor XXI sudah ada animal welfare. Tahun 

2011, Terlapor XXI sangat sulit untuk menjual sapinya 
karena hanya ada 4 RPH, tahun 2012 setelah diaudit 

bertambah 8 RPH, 2013 bertambah menjadi 12 RPH, 2014 
bertambah menjadi 26 RPH, dan tahun 2015 bertambah 
menjadi 36 RPH yang dapat dilayani oleh Terlapor XXI di 

wilayah Bekasi, Bandung, Karawang, Subang, Jakarta, 
Sukabumi, Tasikmalaya, Bogor, Tangerang, Depok, Cianjur, 

Cirebon, dan Purwakarta. Terlapor XXI pada saat terjadi 
pemogokan tetap melakukan penjualan tetapi hanya ke 2 
RPH pada tanggal 11 Agustus 2015 karena yang lain tidak 

meminta sedangkan biasanya pembeli yang rutin datang 
sendiri ke kandang. Hal ini membuktikan dan 
mengungkapkan bahwa pelaku usaha secara sendiri 

dan/atau bersama-sama tidak melakukan tindakan 
mengatur pasokan dengan cara membatasi penjualan sapi 

ke RPH dengan alasan untuk menjaga keberlangsungan 
persediaan yang mengakibatkan peningkatan harga daging 
sapi. -------------------------------------------------------------------  

 

a.29. Pada pemeriksaan Terlapor XII tanggal 25 Februari 2016 
(BAP Terlapor XII B-47) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembatasan 

peredaran pasokan sapi di pasar bahwa Terlapor XII 
memiliki pangsa pasar di Banten, Jawa Barat, khususnya 

Bandung dan Purwakarta, serta Jabodetabek. Di 
Jabodetabek ada 8 RPH yang menjadi supply chain Terlapor 
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XII, yaitu RPH Pulogadung, RPH Bubulak, RPH PT. Elders, 

RPH milik PT. KAR, RPH Sumber Makanan Sehat, RPH Billy 
Berkah Mandiri, RPH OJO, dan RPH Sampico. Pada tahun 

2013 Terlapor XII memasok ke Jabodetabek sebesar 10% 
dari jumlah sapi yang diimpor oleh Terlapor XII, Tahun 
2014 8%, dan tahun 2015 19% karena banyak permintaan. 

Terlapor XII menyatakan bahwa Terlapor akan memberikan 
apabila memiliki sapi dan meminta customer berhemat 
sesuai dengan stok sapi yang dimiliki. Hal ini membuktikan 

dan mengungkapkan bahwa pelaku usaha secara sendiri 
dan/atau bersama-sama tidak melakukan tindakan 

mengatur pasokan dengan cara membatasi penjualan sapi 
ke RPH dengan alasan untuk menjaga keberlangsungan 
persediaan yang mengakibatkan peningkatan harga daging 

sapi. -------------------------------------------------------------------  
 

a.30. Pada pemeriksaan Terlapor XIV tanggal 25 Februari 2016 
(BAP Terlapor XIV B-48) fakta-fakta dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembatasan 
peredaran pasokan sapi di pasar bahwa Terlapor XIV tidak 

hadir dan dinyatakan dalam Berita Acara Sidang Majelis 
Komisi Ketidakhadiran Terlapor XIV PT. Lemang Mesuji 
Lestary Pada Pemeriksaan Lanjutan. Hal ini membuktikan 

dan mengungkapkan bahwa pelaku usaha secara sendiri 
dan/atau bersama-sama tidak melakukan tindakan 

mengatur pasokan dengan cara membatasi penjualan sapi 
ke RPH dengan alasan untuk menjaga keberlangsungan 
persediaan yang mengakibatkan peningkatan harga daging 

sapi. -------------------------------------------------------------------  
 

a.31. Pada pemeriksaan Terlapor XVI tanggal 26 Februari 2016 
(BAP Terlapor XVI B-49) fakta-fakta dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembatasan 
peredaran pasokan sapi di pasar bahwa Terlapor XVI 
menyatakan bahwa menjual sapi yang diimpornya 100% di 

Jabodetabek dan men-supply ke 10 RPH, yaitu RPH 
Pulogadung, RPH Cilangkap, RPH Bubulak Bogor, RPH CV 

Tiga Saudara Bogor, RPH Elders, RPH Galuga Bogor, RPH 
Jatiasih, RPH Sinar Mulia di Ciputat Pamulang dan Tengki, 

serta RPH CV Bumi Agri Citra Mandiri. Terlapor XVI 
menyatakan bahwa Terlapor XVI tidak pernah membatasi 
permintaan dari pembeli berlaku juga pada Q3 tahun 2015 

tidak ada pembatasan dan penjualan normal. Hal ini 
membuktikan dan mengungkapkan bahwa pelaku usaha 
secara sendiri dan/atau bersama-sama tidak melakukan 

tindakan mengatur pasokan dengan cara membatasi 
penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk menjaga 

keberlangsungan persediaan yang mengakibatkan 
peningkatan harga daging sapi.-----------------------------------  

 

a.32. Pada pemeriksaan Terlapor XIX tanggal 26 Februari 2016 

(BAP Terlapor XIX B-50) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembatasan 
peredaran pasokan sapi di pasar bahwa Terlapor XIX pada 

tahun 2013 bekerjasama dengan 5 RPH secara aktif, yaitu 
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RPH Pasar Kamis Tangerang, RPH Elders Bogor, RPH 

Bubulak Bogor, RPH Pulogadung, dan RPH Jatiasih Bekasi, 
serta untuk tahun 2015 ada penambahan RPH Cengkareng, 

sedangkan untuk pasar dari RPH tersebut tidak diketahui 
oleh Terlapor XIX. Terlapor XIX menyatakan rapat tanggal 
11 Agustus 2015 membicarakan munas, sapi indukan dan 

himbauan Menteri untuk ikut mestabilkan harga dan 
Terlapor XIX memutuskan wajib mengikuti himbauan 
tersebut karena kuatir tidak memperoleh kuota atau 

dikurangi apabila tidak menuruti himbauan Menteri. 
Terlapor XIX menyatakan di halaman [23] ketika terjadi 

pemogokan Terlapor XIX tidak tahu tentang pemogokan 
oleh jagal sampai beberapa hari setelahnya. Hal ini 
membuktikan dan mengungkapkan bahwa pelaku usaha 

secara sendiri dan/atau bersama-sama tidak melakukan 
tindakan mengatur pasokan dengan cara membatasi 

penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk menjaga 
keberlangsungan persediaan yang mengakibatkan 
peningkatan harga daging sapi.-----------------------------------  

 

a.33. Pada pemeriksaan Terlapor XXV tanggal 29 Februari 2016 
(BAP Terlapor XXV B-52) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembatasan 

peredaran pasokan sapi di pasar bahwa Terlapor XXV 
hanya menjual ke RPH Karawaci untuk pengolahan daging 

dan didistribusikan ke wilayah Jabodetabek hampir 90%, 
sampai Bali, antara lain ke supermarket, olahannya bisa 
berupa bakso, sosis, nugget. Terlapor XXV menyatakan 

Terlapor XXV bukan anggota asosiasi. Terlapor XXV 
menyatakan di halaman [20] Terlapor XXV pada saat kuota 
turun pada Q3 2015 memenuhi kekurangan tersebut 

dengan sapi lokal yang ada di tempatnya. Di halaman [27] 
pada saat terjadi pemogokan Terlapor XXV tetap buka tapi 

pedangang tidak ada yang datang dan hanya memotong 
untuk produksi sendiri. Hal ini membuktikan dan 
mengungkapkan bahwa pelaku usaha secara sendiri 

dan/atau bersama-sama tidak melakukan tindakan 
mengatur pasokan dengan cara membatasi penjualan sapi 
ke RPH dengan alasan untuk menjaga keberlangsungan 

persediaan yang mengakibatkan peningkatan harga daging 
sapi. -------------------------------------------------------------------  

 

a.34. Pada pemeriksaan Terlapor XXVI tanggal 29 Februari 2016 
(BAP Terlapor XXVI B-53) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembatasan 

peredaran pasokan sapi di pasar bahwa Terlapor XXVI 
mendistribusikan sapinya ke Sumatera Selatan dan 
Tangerang, Tangerang mulai penjualan di tahun 2014 

sebesar 8%, yang 92% ke Palembang, Sumatera Selatan. Di 
Tangerang, Terlapor XXVI men-supply ke RPH Karawaci (PT. 

Sumber Prima Abugerah Abadi) dan penjualan ke 
Tangerang seluruhnya dibeli oleh RPH tersebut, serta hanya 
memiliki 1 supply chain sesuai persyaratan Australia di 

wilayah Tangerang. Terlapor XXVI menyatakan di halaman 
[27] ketika terjadi pemogokan di Q3-Q4 2015 tidak dialami 
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oleh Terlapor XXVI karena pangsa pasarnya mayoritas 

banyak di Sumatera Selatan. Hal ini membuktikan dan 
mengungkapkan bahwa pelaku usaha secara sendiri 

dan/atau bersama-sama tidak melakukan tindakan 
mengatur pasokan dengan cara membatasi penjualan sapi 
ke RPH dengan alasan untuk menjaga keberlangsungan 

persediaan yang mengakibatkan peningkatan harga daging 
sapi. -------------------------------------------------------------------  

 

a.35. Pada pemeriksaan Terlapor XXVIII tanggal 1 Maret 2016 

(BAP Terlapor XXVIII B-54) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembatasan 

peredaran pasokan sapi di pasar bahwa Terlapor XXVIII 
menyatakan bahwa sapi lokal pemasarannya dapat lebih 
bervariasi karena tidak terikat aturan animal welfare. 

Pelanggan dari terlapor XXVIII adalah RPH Sukabumi, 
Purwakarta, Sawangan, Ciputat, dan Bubulak-Bogor 

dengan pemasaran ke Jabodetabek sebesar 90% ke 
Sawanagn dan Ciputat. Strategi distribusi Terlapor XXVIII 
adalah berdasarkan kepercayaan jagal akan order, 

menawarkan ke jagal-jagal yang sudah jadi supply chain 
Terlapor XXVIII menyatakan di halaman [19] kuota turun 

ketika menerima SPI dan ini kebijakan Pemerintah sehingga 
Terlapor XXVIII tidak dapat berbuat apa-apa. Di halaman 
[20] apabila Terlapor XXVIII tidak mampu memenuhi 

permintaan pembeli maka pembeli akan mencari ke 
feedloter lain. Hal ini membuktikan dan mengungkapkan 

bahwa pelaku usaha secara sendiri dan/atau bersama-
sama tidak melakukan tindakan mengatur pasokan dengan 
cara membatasi penjualan sapi ke RPH dengan alasan 

untuk menjaga keberlangsungan persediaan yang 
mengakibatkan peningkatan harga daging sapi. ---------------  

 

a.36. Pada pemeriksaan Terlapor XXXII tanggal 1 Maret 2016 

(BAP Terlapor XXXII B-55) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembatasan 

peredaran pasokan sapi di pasar bahwa Terlapor XXXII 
menjual sapinya pada tahun 2015 ke Palembang, Lampung, 
dan Jabodetabek dengan porsi 40% di Palembang dan 

Lampung, 60% di Jabodetabek. Di Jabodetabek Terlapor 
XXXII memiliki supply chain, yaitu RPH Petir dan RPH 

Bubulak Bogor.Terlapor XXXII menyatakan di halaman [21] 
bahwa Terlapor XXXII tidak pernah melakukan penyetopan 
penjualan dan setiap hari pun tidak selalu ada penjualan, 

karena jumlah kami tidak banyak. Di bulan Agustus pun 
selama ada permintaan kami pasti kirim. Hal ini 
membuktikan dan mengungkapkan bahwa pelaku usaha 

secara sendiri dan/atau bersama-sama tidak melakukan 
tindakan mengatur pasokan dengan cara membatasi 

penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk menjaga 
keberlangsungan persediaan yang mengakibatkan 
peningkatan harga daging sapi.-----------------------------------  

 

a.37. Pada pemeriksaan Terlapor XVIII tanggal 1 Maret 2016 (BAP 
Terlapor XVIII B-56) fakta-fakta dalam Perpanjangan 
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Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembatasan 

peredaran pasokan sapi di pasar bahwa Terlapor XVIII 
menyatakan bahwa penjualannya ke wilayah Jabodetabek 

40% dari tahun 2012 dan itu stabil sampai sekarang, 
dengan mayoritas penjualannya di Bandung, Cirebon, dan 
Sukabumi. RPH Terlapor XVIII di Jabodetabek totalnya ada 

9 RPH, yaitu RPH Samba Cikarang Bekasi, RPH Bubulak 
Bogor, RPH Jatiasih Bekasi, RPH Serua Depok, RPH 
Karawaci Tangerang, RPH Cibinong Bogor, RPH Sinar Mulia 

Tangerang, RPH Lembu Sakti Jaya Depok, RPH Elders 
Bogor, dan lainnya di Sukabumi, Bandung, dan Cirebon. Di 

halaman [23-24] menyatakan bahwa Terlapor XVIII tidak 
pernah mem-pending permintaan customer pada tahun 
2013-2015, semua permintaan dipenuhi. Hal ini 

membuktikan dan mengungkapkan bahwa pelaku usaha 
secara sendiri dan/atau bersama-sama tidak melakukan 

tindakan mengatur pasokan dengan cara membatasi 
penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk menjaga 
keberlangsungan persediaan yang mengakibatkan 

peningkatan harga daging sapi.  ----------------------------------  
 

a.38. Pada pemeriksaan Terlapor IX tanggal 2 Maret 2016 (BAP 
Terlapor IX B-57) fakta-fakta dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi terkait pembatasan 
peredaran pasokan sapi di pasar bahwa Terlapor IX 

menyatakan bahwa distribusi sapi hidupnya 70% ke 
wilayah Sumatera (Lampung, Riau, Padang, dan Bengkulu), 
30% produksi daging dalam bntuk chilled, tapi turun naik 

tergantung permintaan dari modern retail (Giant, 
Superindo, Ranch Market, Matahari, Dua Putera, Super 

Boga), pasokan di pulau Jawa ke modern retail, tidak 
memasok sama sekali ke pasar tradisional, produk dalam 
bentuk chilled itu untuk pasar premium, misal prime cut 
(sirloin, terderloin) itu untuk modern retail dan horeka, ke 
Bali (ada distributor yang kami supply, terutama horeka), 

yang kecil ada hotel seperti ke Shangrila, Hyatt, dan lain 
sebagainya, jadi secara langsung bisnis yang dilakukan 

70% ke Sumatera dalam bentuk sapi hidup, sementara 
Jawa 30%nya dalam bentuk daging ke modern retail dan 
horeka. Pada halaman [34] ditegaskan bahwa APFINDO 

tidak mungkin bisa menentukan harga. Terlapor IX 
menyatakan di halaman [29] Terlapor IX menyatakan kuota 
turun di Q3 mengganggu proyeksi karena kuota bahan 

baku namun harus tetap berjualan terutama ada biaya 
pakan yang tidak dapat ditunda karena berhubungan 

dengan petani lokal yang bisa complain kepada Terlapor IX. 
Dengan terus berjualan Terlapor IX ingin menjaga cash flow 
agar tetap berjalan. Ketika pelanggan minta 10 ekor 

Terlapor IX akan memberikan 10 ekor. Di halaman [46, 47] 
Terlapor IX menyatakan bahwa stok sapi umurnya beragam 

sehingga tidak semua siap potong dan siap jual. Terlapor IX 
menolak tuduhan menahan stok karena sapi tidak bisa 
ditahan dan umurnya beragam. Hal ini membuktikan dan 

mengungkapkan bahwa pelaku usaha secara sendiri 
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dan/atau bersama-sama tidak melakukan tindakan 

mengatur pasokan dengan cara membatasi penjualan sapi 
ke RPH dengan alasan untuk menjaga keberlangsungan 

persediaan yang mengakibatkan peningkatan harga daging 
sapi. -------------------------------------------------------------------  

 
 

Unsur b: Bahwa tindakan tersebut telah mengakibatkan 
peningkatan harga sapi yang berdampak pada peningkatan harga 
daging sapi  ------------------------------------------------------------------  

 
Bahwa, dalam sidang Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan terdapat fakta-fakta yang terungkap 
sebagai berikut:  ------------------------------------------------------------  
1. Bahwa tidak ada satupun Para Terlapor (Terlapor I, II, III, IV, 

V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII,  XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 

XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI 

dan XXXII) yang terbukti baik secara sendiri-sendiri dan/atau 

bersama-sama melakukan tindakan mengatur pasokan 

dengan cara membatasi penjualan sapi ke RPH dengan alasan 

untuk menjaga keberlangsungan persediaan yang 

mengakibatkan peningkatan harga daging sapi.  -----------------  

2. Bahwa Para Terlapor (Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 

X, XII, XIII,  XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 

XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI dan XXXII) 

melakukan penjualan hanya sampai dengan farm gate dan 

setelah penjualan farm gate, harga daging tidak dapat 

dikontrol oleh Para Terlapor (Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X, XII, XIII,  XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 

XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI dan XXXII), 

maka tidak tepat dan tidak beralasan dalil yang dikemukakan 

dalam LDP bahwa kenaikan harga daging sapi akibat dari 

pengaturan pasokan harga sapi pada farm gate, karena 

setelah penjualan di farm gate masih terdapat rantai distribusi 

daging sapi yang panjang yang mana rantai distribusi ini tidak 

dapat dikontrol oleh Para Terlapor (Terlapor I, II, III, IV, V, VI, 

VII, VIII, IX, X, XII, XIII,  XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 

XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI dan 

XXXII). -------------------------------------------------------------------  

 

Dengan demikian, sungguh tidak beralasan dan berdasar Dugaan 

Pelanggaran Pasal 19 huruf c di dalam LDP, jika dalam FAKTA-
FAKTA yang terungkap dalam sidang Pemeriksaan Lanjutan 
maupun Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan TELAH TERBUKTI 

bahwa TIDAK ADA SATUPUN PARA TERLAPOR (Terlapor I, II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII,  XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 

XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI dan 
XXXII) baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama 
melakukan tindakan mengatur pasokan dengan cara membatasi 

penjualan sapi ke RPH dengan alasan untuk menjaga 
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keberlangsungan persediaan yang mengakibatkan peningkatan 

harga daging sapi.  ---------------------------------------------------------  
 

IV. PEMBAHASAN DAN TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN AHLI 

YANG DIHADIRKAN SELAMA PEMERIKSAAN LANJUTAN DAN 

PERPANJANGAN PEMERIKSAAN LANJUTAN OLEH MAJELIS 

KOMISI PERKARA No.: 10/KPPU-I/2015 -------------------------------  

 

Dalam Pemeriksaan Lanjutan  dan Perpanjangan Pemeriksaan 
Lanjutan Majelis Komisi Perkara No.: 10/KPPU-I/2015 tentang 

Dugaan Pelanggaran Pasal 11 da Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat dalam Perdagangan Sapi Impor di JABODETABEK, 

menghadirkan ahli-ahli untuk dimintai dan memberikan 
keterangan sesuai dengan keahlian dan pengetahuannya, sebagai 
berikut: -----------------------------------------------------------------------  

 
1. Sdr. Dr. Ir. Rochadi Tawaf M,S (Ahli Persapian Nasional) hadir 

dan dimintai keterangannya pada tanggal 19 Januari 2016 
(BAP No. B-21). ---------------------------------------------------------  

2. Sdr. Prahasto W. Pamungkas, SH, LL.M, MCIArb, FCIL (tidak 

ada keterangan dihadirkan sebagai ahli di bidang apa) hadir 
dan dimintai keterangannya pada tanggal 20 Januari 2016 

(BAP No. B-22). ---------------------------------------------------------  
3. Sdr. Arief Bustaman, SE, M.Ec (adv) (Ahli Ekonomi) hadir dan 

dimintai keterangannya pada tanggal 2 Februari 2016 (BAP 

No. B-24). ----------------------------------------------------------------  
4. Sdr. Dr. Kurnia Toha, MS (Ahli Persaingan Usaha) hadir dan 

dimintai keterangannya pada tanggal 02 Maret 2016 (BAP No. 

B-59). --------------------------------------------------------------------  
 

Dalam pemeriksaan Terlapor XXIII dan para terlapor lainnya telah 
dijabarkan seluruh unsur-unsur Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c 

UU No. 5/1999 yang diduga telah dilanggar oleh Terlapor XXIII 
dan para terlapor. Dari penjabaran tersebut telah jelas sekali 

terlihat bahwa dugaan yang diarahkan kepada Terlapor XXIII 
sangat tidak berdasar dan tidak beralasan sebab hampir seluruh 
unsur-unsur dalam pasal-pasal yang dituduhkan kepada Terlapor 

XXIII tidak terpenuhi dan terbukti dan terlihat sangat dipaksakan 
perkara -a quo- diperiksa. Pernyataan ini dikuatkan dengan 

keterangan para ahli yang dihadirkan dalam pemeriksaan perkara 
-a quo-, sebagai berikut:  --------------------------------------------------  

 

Sdr. Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS: 
 

1. Di halaman [16] memberikan keterangan bahwa perkara -a 
quo- adalah akibat dari seluruh kebijakan yang kontra 

produktif dari Pemerintah berkaitan dengan pembangunan 
peternakan nasional. LDP telah salah menuduh dan menduga 
bahwa Para Terlapor yang menyebabkan terjadinya gonjang 

ganjing ini, padahal hal ini disebabkan kebijakan Pemerintah 
yang salah.  -------------------------------------------------------------  
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2. Di halaman [16-17] menjawab pertanyaan Majelis Komisi 

mengenai pangsa JABODETABEK adalah 70% kebutuhan sapi 
nasional, dijawab bahwa hal itu salah karena kebutuhan 

daging sapi di JABODETABEK  1500 ekor per hari, jumlah 
ini tidak lebih dari 10% - 15 % dari pemotongan sapi nasional 

yang berjumlah 3,5 juta - 4 juta ekor per tahun. LDP telah 
salah menghitung dan menentukan pasar sapi hanya di 
JABODETABEK yang hanya memiliki bagian tidak lebih dari 

10% - 15%, berarti ada sekitar 90% - 85% pasar sapi yang 
lebih besar yang lebih mampu melakukan pelanggaran UU 

NO. 5/1999. ------------------------------------------------------------  
 

3. Di halaman [20-21] terungkap bahwa feedloter tidak memiliki 
pengaruh yang besar dalam proses bisnis daging sapi, karena 

setelah sapi keluar dari feedlot (farm gate) sapi tersebut sudah 
tidak lagi menjadi milik Para Terlapor  (feedlot) melainkan 

telah beralih ke pembeli (jagal) untuk dibawa ke Rumah 
Potong Hewan (RPH). Dari RPH masih banyak dan panjang 
rantai distribusi yang dapat mempengaruhi harga daging sapi 

dan bagian inilah yang paling berperan dalam pembentukan 
harga daging sapi, karena jual beli antara Para Terlapor 

dengan para pembelinya melalui proses tawar menawar 
(negosiasi) dan harga tergantung dari kualitas/mutu sapi 
yang dijual oleh feedlot berdasarkan prosentase karkas. LDP 

telah salah menentukan hanya Para Terlapor sebagai pihak 
biang kerok yang mengakibatkan harga daging sapi menjadi 
mahal dan tidak memeriksa pihak-pihak lain setelah feedlot 

dalam rantai distribusi yan jelas lebih berpotensi membentuk 
harga (belantik, jagal, pedagang besar, boss daging, dst), 

padahal mereka inilah yang paling berpengaruh dalam 
membentuk harga. -----------------------------------------------------  

 

4. Di halaman [24] diterangkan bahwa BULOG telah diberikan 

wewenang untuk melakukan impor sapi siap potong 
walaupun ini telah melanggar UU No. 41/2014, yang ternyata 
wewenang ini dikerjakan oleh PT. Berdikari mendatangkan 

sapi sebanyak 50.000 ekor, namun tetap saja gagal, tidak 
memiliki kredibilitas dan tidak dapat memenuhi kebutuhan, 

sehingga semakin tidak menentu menghadapi masa ke 
depannya. LDP kurang pihak karena PT. Berdikari yang 
memiliki kuota dari Pemerintah hingga 50.000 ekor sapi tidak 

dipanggil, padahal karena kegagalannya PT. Berdikari 
menyediakan 50.000 ekor sebagai salah satu sebab terjadinya 
kekisruhan ini. ---------------------------------------------------------  

 

5. Di halaman [24] tersebut bahwa bisnis feedlot adalah bisnis 
yang banyak sekali diatur oleh Pemerintah, karena apabila 

kurang atau lebih impor atau tidak mampu realisasi maka 
akan dikenakan sanksi. LDP tidak melihat dan mencermati 
hal ini dan hanya membabi buta menyatakan bahwa keadaan 

ini adalah perbuatan Para Terlapor, padahal Para Terlapor 
adalah pihak yang kaki dan tangannya terikat oleh kebijakan 
da aturan Pemerintah. ------------------------------------------------  

 
             Sdr. Prahasto W. Pamungkas, SH, LL.M, MCIArb, FCIL: 
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Terhadap seluruh kesaksian Sdr. Prahasto W. Pamungkas, SH, 

LL.M, MCIArb, FCIL yang diajukan oleh Tim Investigator dan 
diaku sebagai ahli hukum persaingan usaha, Terlapor XXIII 

menolak dan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut: ----  
 

1. Di halaman [15] dikatakan bahwa Sdr. Prahasto sebagai ahli 

hukum persaingan usaha namun pada paparan singkat 
curriculum vitae tidak pernah sekalipun meyebutkan pernah 

melakukan penelitian di bidang hukum persaingan usaha, 
tidak pernah menyebutkan konsentrasi keahlian di bidang 
hukum persaingan usaha dalam riwayat pendidikannya, 

bahkan berprofesi sebagai penterjemah tersumpah, mengaku 
sering hadir di KPPU namun tidak jelas kehadirannya sebagai 
apa. Apabila Tim Investigator menghadirkan Sdr. Prahasto ini 

sebagai ahli hukum persaingan usaha terlebih Sdr. Prahasto 
tidak pernah/belum pernah melakukan penelitian tentang 

hukum persaingan usaha, apakah keterangannya dapat 
dipertanggung jawabkan secara keilmuannya ?  -----------------  

 

2. Di halaman [50] terungkap bahwa Sdr. Prahasto W. 

Pamungkas bahkan tidak mengajar mata kuliah hukum 
persaingan usaha di perguruan tinggi manapun dan hanya 
dosen di Magister Kenotariatan yang mana di Magister 

Kenotariatan tidak dibuka mata kuliah hukum persaingan 
usaha. Kehadiran Sdr. Prahasto W. Pamungkas sebagai ahli 

hukum persaingan usaha seperti yang diaku olehnya dalam 
proses pemeriksaan Majelis Komisi perkara -a quo- tidak 
memiliki kompetensi sama sekali dan apabila dibandingkan 

dengan Ahli Para Terlapor Sdr. Dr. Kurnia Toha, MS yang 
telah mengajar mata kuliah Hukum Persaingan Usaha di 

Universitas Indonesia sejak tahun 1998, menjadi tidak 
sebanding baik dari sudut keilmuan maupun pengetahuannya 
di bidang Hukum Persaingan Usaha, sehingga kesaksian Sdr. 

Prahasto dikhawatirkan kurang lengkap dalam mencermati 
perkara -a quo-. --------------------------------------------------------  

 

              Sdr. Arief Bustaman, SE, M.Ec (adv): 
 

1. Di halaman [15-16, 25] memberikan keterangan bahwa 

perubahan nilai tukar terhadap bisnis memberikan dampak 
langsung namun besar kecilnya tergantung dari struktur 
biaya dari masing-masing perusahaan. Hal ini sejalan dengan 

keterangan para terlapor yang disampaikan dalam 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi yang 

mengatakan bahwa kurs nilai tukar sangat berpengaruh 
dalam menentukan harga karena impor yang dilakukan oleh 
Para Terlapor dari Australia. -----------------------------------------  

 

2. Di halaman [17-18] memberikan keterangan mengenai cara 
ekonomi melakukan screening kartel yaitu menggunakan 

hukum matematika Benford’s Law, namun di halaman [20] 
dinyatakan bahwa ahli belum pernah menggunakan Benford’s 
Law ini untuk kasus di dalam negeri (Indonesia) dan data 

yang digunakan dalam Benford’s Law agar efektif juga 
dikatakan sulit untuk didapat. Di halaman [24] ahli 
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mengatakan bahwa Benford’s Law ini hanya sebagai salah 

satu tool atau alat untuk melakukan screening kartel dan 
bukan dijadikan sebagai bukti. Harap diperhatikan bahwa 

penggunaan Benford’s Law harus secara hati-hati dan tidak 
boleh gegabah karena belum pernah teruji dan diuji di 
Indonesia, keterangan ahli ekonomi ini ada baiknya 

digunakan sebagai rambu dan peringatan bagi Tim 
Investigator dan acuan bagi Majelis Komisi dalam memeriksa 

dan memutus perkara -a quo-, karena Benford’s Law 
bukanlah senjata pamungkas untuk membuktikan suatu 
perbuatan pelaku usaha melakukan kartel tapi hanya salah 

satu tool/alat untuk membantu saja, masih dibutuhkan 
banyak petunjuk untuk mendukung Benford’s Law ini benar 

perhitungannya. --------------------------------------------------------  
 

3. Di halaman [25] memberikan keterangan bahwa relevant 
market harus di-defined se-spesifik mungkin dan 

membutuhkan riset mendalam untuk menentukan relevant 
market. LDP telah menetapkan wilayah JABODETABEK 

sebagai relevant market, pertanyaannya apakah menetapkan 
wilayah JABODETABEK sebagai relevant market, Tim 

Investigator telah terlebih dahulu melakukan riset yang 
mendalam atau hanya berdasarkan perintah atasan ? 

Investigator mewakili KPPU sebagai lembaga Negara yang 
menjalankan UU No. 5/1999 diharapkan tidak secara 
subyektif menentukan JABODETABEK sebagai relevant 
market dalam perkara -a quo- karena di dalam LDP tidak 
pernah disajikan bagaimana cara dan metode investigator 

menentukan JABODETABEK sebagai relevant market, apabila 
tidak ada dasar riset untuk menentukan relevant market 
maka ada baiknya LDP atau putusan perkara -a quo- 
dianggap batal demi hukum karena tidak beralasan dan tidak 

memiliki dasar yang kuat. --------------------------------------------  
 

             Sdr. Dr. Kurnia Toha, MS.: 

 
1. Di halaman [15] memberikan keterangan bahwa kartel tidak 

dilarang mutlak dalam UU No. 5/1999, karena adanya prinsip 

rule of reason. Dugaan pelanggaran Pasal 11 UU No. 5/1999 
oleh Para Terlapor seperti tersebut dalam LDP mohon 

diperhatikan agar tidak diputuskan oleh Majelis Komisi secara 
mutlak bahwa Para Terlapormelakukan kartel, karena adanya 
prinsip rule of reason, berarti Majelis Komisi harus 

mempertimbangkan alasan-alasan Para Terlapor di dalam 
setiap kesimpulannya, dan apabila alasannya adalah alasan 

yang masuk akal baik dari sudut pandang hukum ekonomi 
dan bisnis, maka patutlah Majelis Komisi untuk memutuskan 

Para Terlapor tidak melanggar Pasal 11 UU No. 9/1999.  ------  
 

2. Di halaman [16] memberikan keterangan kartel yang efektif 
harus menguasai pasar, sehingga dapat memonitor, 

mendisiplinkan dan memberi sanksi kepada anggota kartel 
yang tidak mengikuti dan tidak patuh pada kesepakatan 
kartel. Dalam kartel harus ada reward and punishment, jika 

tidak ada maka kartel akan bubar. Dalam LDP kartel diduga 
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dilakukan oleh Para Terlapor melalui asosiasi, namun 

sepanjang Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan tidak satu pun keterangan Para 

Terlapor melalui asosiasi memberikan reward and punishment 
kepada para anggotanya, bahkan di beberapa pemeriksaan 
Para Terlapor ada yang mengalami kerugian dan tidak insentif 

bagi Para Terlapor yang mengalami kerugian. Hal ini 
menunjukkan bahwa di antara Para Terlapor terjadi 

persaingan usaha yang sehat.  --------------------------------------  
 

3. Di halaman [16] terkait Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999 yang 
mengatur pembatasan peredaran dan penjualan, dijelaskan 

bahwa pembatasan peredaran antara prinsipal dan distributor 
sehingga pelaku usaha lain tidak bisa mendapatkan barang 
tersebut dan mungkin diikuti larangan supply/memasok 

kepada pihak tertentu. Dalam Pemeriksaan Lanjutan dan 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi perkara -

a quo- tidak satu pun ditemukan Para Terlapor menerapkan 
aturan kepada para pembelinya untuk terikat harus tetap 
membeli sapi dari feedlot tertentu. Pembeli sapi atau para 

pelanggan feedlot dengan mudahnya masuk dan keluar dari 
feedlot satu ke feedlot yang lain dan melakukan transaksi jual 

beli,  namun ketika sapi tersebut akan dipotong, sapi tersebut 
harus dipotong ke RPH yang telah terdaftar dalam supply 
chain Para Terlapor. Aturan supply chain harus melalui audit 
escass yang memenuhi  animal welfare yang diharuskan oleh 

pihak Pemerintah Australia (sekali lagi menunjukan bahwa 
Para Terlapor terikat aturan dan kebijakan bahkan aturan 
dan kebijakan dari luar negeri) sebagai negara eksportir, 

sehingga pembeli sapi harus memotong di RPH yang telah 
terdaftar dalam supply chain Para Terlapor dan patut 

diketahui RPH pada dasarnya adalah jasa pemotongan dan 
setiap pembeli sapi atau hewan boleh menggunakan jasa RPH. 
Dengan demikian patut dipertimbangkan bahwa Para Terlapor 

tidak melanggar ketentuan Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999. -  
 

4. Di halaman [18,19] memberikan keterangan mengenai bukti 
tidak langsung (indirect evidence) yang belum dikenal dalam 

sistem hukum di Indonesia khususunya hukum persaingan 
usaha Indonesia. Indirect evidence masuk dalam kategori 

petunjuk, bahkan di Amerika Serikat yang telah lebih baik 
mengenal indirect evidence tidak akan menghukum perbuatan 

kartel hanya dengan menggunakan indirect evidence. Bahkan 
bila ada indikasi price parallelism, hal ini belum tentu terjadi 

kartel bahkan bisa saja terjadi persaingan usaha yang sehat 
dan ketat, namun apabila terjadi price parallelism  inipun 
hanya sebagai indikasi, diperlukan pembuktian lebih lanjut 

apakah keputusan harga ini merupakan keputusan yang 
independen pelaku bisnis atau memang ada kerjasama 

(interdependen) dan ini harus dibuktikan. Keterangan Ahli ini 
kembali memberikan rambu dan peringatan agar Majelis 
Komisi tetap bijak dan berhati-hati dalam menggunakan 

indirect evidence karena selain tidak dikenal dalam sistem 
hukum Indoenesia juga tidak lazim digunakan di sistem 

hukum Indonesia. Apabila tetap dipaksakan menggunakan 
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indirect evidence dalam mengambil keputusan tanpa diikuti 

bukti langsung yang kuat maka patutlah keputusan itu batal 
demi hukum karena tidak berdasar dan beralasan. -------------  

 

5. Di halaman [19] disebutkan mengenai pasar bersangkutan, 
menguatkan keterangan ahli ekonomi yang dihadirkan oleh 
Investigator bahwa untuk menentukan pasar bersangkiutan 

diperlukan riset yang mendalam dan tidak sembarangan. Ahli 
yang dihadirkan tidak berani menyatakan bahwa 
JABODETABEK adalah relevant market, karena untuk 

menentukannya membutuhkan riset. LDP telah menetapkan 
wilayah JABODETABEK sebagai relevant market, 
pertanyaannya apakah dalam  menetapkan wilayah 
JABODETABEK sebagai relevant market, Tim Investigator 

telah terlebih dahulu melakukan riset yang mendalam atau 
hanya berdasarkan perintah atasan ? Investigator mewakili 
KPPU sebagai lembaga Negara yang menjalankan UU No. 

5/1999 diharapkan tidak secara subyektif menentukan 
JABODETABEK sebagai relevant market dalam perkara -a 
quo- karena di dalam LDP tidak pernah disajikan bagaimana 
cara dan metode Investigator menentukan JABODETABEK 

sebagai relevant market, apabila tidak ada dasar riset untuk 
menentukan relevant market maka ada baiknya LDP atau 

putusan perkara -a quo- dianggap batal demi hukum karena 
tidak beralasan dan tidak memiliki dasar yang kuat.  -----------  

 

6. Di halaman [21] disebutkan apabila ada permintaan 

Pemerintah untuk menurunkan harga, maka hal ini bukan 
dan tidak dapat disebut kartel, karena kartel motifnya adalah 
motif ekonomi dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya 

dan mengikuti himbauan Pemerintah bukan motif ekonomi. 
Pada periode Q3 Agustus 2015 Pemerintah mengeluarkan 

kebijakan untuk mengurangi kuota sapi impor. Akibat dari 
kebijakan ini maka akan timbul shortage/kekurangan 
pasokan sapi sedangkan produksi sapi lokal belum siap untuk 

menutupi kekurangan ini, akhirnya memaksa Para Terlapor 
melakukan penyesuaian terhadap usahanya, ada yang 

melakukan pengurangan pekerja (PHK), ada yang mengatur 
pemberian pakan, ada pula yang terpaksa melakukan 
penyesuaian harga, namun semua itu dilakukan bukan untuk 

memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tapi untuk dapat 
bertahan dari ketidakjelasan kebijakan Pemerintah kita. Hal 

ini terlihat dan terungkap dari pemeriksaan yang dilakukan 
terhadap Para Terlapor, bahwa Para Terlapor merasa berat 
untuk melakukan penyesuaian karena itu merugikan namun 

dapat berbuat apa karena ini kebijakan Pemerintah.  -----------  
 

7. Di halaman [22, 23] disebutkan mengenai batasan rule of 
reason, dan tidak ada batasan selama argumennya dapat 

diterima akal sehat. Apabila alasan itu ternyata memang 
untuk memberikan keuntungan yang lebih baik daripada 

kerugiannya maka alasan tindakan itu dapat menjadi alasan 
yang diterima. Alasan Para Terlapor dalam melakukan 
penyesuaian ketika menghadapi ketidakjelasan kebijakan 

Pemerintah terkait dengan perkara -a quo- beragam  ada yag 
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melakukan PHK, ada yang melakukan pengaturan pemberian 

pakan, dan ada pula yang terpaksa menaikkan harga. Menjadi 
masalah bagi Tim Investigator dan Majelis Komisi perkara -a 
quo- adalah ketika Para Terlapor mengambil tindakan 
penyesuaian menaikkan harga, hal ini dianggap sebagai 

tindakan untuk ambil untung yang tidak wajar tanpa melihat 
alasannya, bahkan selama pemeriksaan Tim Investigator dan 
bahkan Majelis Komisi memaksakan logika dan dalil dan 

terkesan intimidatif bahwa menaikkan harga itu adalah salah 
dan melanggar UU No. 5/1999 padahal Para Terlapor memiliki 
perhitungan sendiri untuk menyelamatkan usahanya dan 

perhitungan itu dianggap salah dan terkesan telah 
diputuskan salah sejak semula. Apakah ini tugas pokok dan 

fungsi dari KPPU yaitu untuk memutus salah para pelaku 
usaha yang berusaha bertahan menyelamatkan usahanya 
tanpa melihat alasannya, tidak dapatkah KPPU menjadi 

sahabat dan mitra bagi para pelaku usaha agar persaingan 
usaha dapat tumbuh berkembang baik di Indonesia. -----------  

 

8. Di halaman [25] jelas disebutkan bahwa ketika suatu 

kasus/perkara yang salah menentukan relevant market 
akhirnya kasus/perkara tersebut menjadi buyar dan tidak 

jelas. Sekali lagi diingatkan mengenai relevant market, apakah 
LDP telah benar dan pasti menentukan relevant market dalam 
perkara -a quo- ? Apakah telah disertai penelitian yang 

mendalam dalam menentukan JABODETABEK sebagai 
relevant market ? Investigator mewakili KPPU sebagai lembaga 

Negara yang menjalankan UU No. 5/1999 diharapkan tidak 
secara subyektif menentukan JABODETABEK sebagai relevant 
market dalam perkara -a quo- karena di dalam LDP tidak 
pernah disajikan bagaimana cara dan metode Investigator 
menentukan JABODETABEK sebagai relevant market, apabila 

tidak ada dasar riset untuk menentukan relevant market 
maka ada baiknya LDP atau putusan perkara -a quo- 

dianggap batal demi hukum karena tidak beralasan dan tidak 
memiliki dasar yang kuat.  -------------------------------------------  

 

9. Di halaman [27] disebutkan bahwa semua unsur harus 
terpenuhi untuk menetapkan Pasal 11 itu dilanggar dan 
apabila satu unsur saja tidak terpenuhi maka gugur dan tidak 

terbukti. Dari keterangan Para Terlapor selama diperiksa 
dalam tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan jelas 
terlihat bahwa seluruh unsur-unsur dalam Pasal 11 UU No. 

5/1999 tidak satupun yang terbukti dan terpenuhi, dan 
sesuai dengan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha 

maka dugaan pelanggaran Pasal 11 UU No. 5/1999 harus 
dinyatakan gugur atau tidak terbukti. -----------------------------  

 

10. Di halaman [28] disebutkan adanya intervensi Negara dalam 

industri sapi, maka Negara mengatur produksi walaupun 
tidak sepenuhnya karena Negara masih membutuhkan peran 
pelaku usaha. Dalam unsur Pasal 11 UU No. 5/1999 

dikatakan “…dengan mengatur produksi…” Peran pelaku 
usaha dalam mengatur produksi dikatakan diatur dan 

ditentukan oleh Negara, hal ini membuktikan bahwa industri 
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sapi adalah industri yang ketat diatur dan diawasi oleh 

Negara. Apabila terjadi kekacauan dalam industri sapi maka 
pihak yang paling bertangung jawab adalah Negara 

(Pemerintah), namun dalam hal ini Pemerintah melepas 
tanggung jawab serta menimpakan kesalahannya kepada Para 
Terlapor yang seharusnya menjadi mitra pendukung 

kebijakan Pemerintah. ------------------------------------------------  
 

11. Di halaman [29] disebutkan bahwa industri sapi terutama 
usaha feedlot adalah regulated industry karena banyak sekali 

campur tangan dan intervensi Pemerintah yang menciptakan 
persaingan terbatas. Regulated industry tidak mungkin dapat 

terbentuk kartel karena adanya pengawasan dan campur 
tangan yang aktif dari Pemerintah, sedangkan kartel 

tujuannya untuk mengatur pasar. Menjadi jelas dan terang 
berdasarkan keterangan ahli hukum persaingan usaha Sdr. 
Kurnia Toha bahwa kegiatan feedlot tidak mungkin terbentuk 

kartel apalagi diduga melanggar Pasal 11 UU No. 5/1999, 
karena ini merupakan bentuk regulated industry. ---------------  

 
V. KESIMPULAN DAN PENUTUP --------------------------------------------  

Dalam seluruh proses pemeriksaan baik Pemeriksaan 
Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan oleh Majelis Komisi Perkara No.: 10/KPPU-
I/2015, telah terungkap secara terang, jelas dan nyata bahwa 

Terlapor XXIII khususnya dan Para Terlapor lainnya pada 
umumnya tidak terbukti seperti yang tersebut dalam LDP diduga 
melakukan pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU No. 

5/1999, adapun alasan pernyataan ini adalah sebagai berikut: ---  
 

1. Bahwa, seluruh proses pemeriksaan mulai dari Pemeriksaan 
Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor XXIII sangat kooperatif dan 
tidak pernah sekalipun menghalangi seluruh proses 
pemeriksaan.  -----------------------------------------------------------  

 

2. Bahwa, dari seluruh proses pemeriksaan mulai dari 
Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan 
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, terungkap Terlapor 

XXIII tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang 
dituduhkan dalam LDP, karena Terlapor XXIII pada bulan Juli 

– Agustus 2015 yang menjadi puncak kekisruhan sehingga 
perkara –a quo- ini terjadi, Terlapor XXIII tetap berjualan 
hanya saja  walaupun tidak ada pemogokan belum tentu ada 

pembeli datang  setiap hari, hal ini telah disampaikan oleh 
Terlapor XXIII dalam BAP Terlapor XXIII B-51 tanggal 29 

Februari 2016 pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 
Majelis Komisi. ---------------------------------------------------------  

 

3. Bahwa, dalam BAP Terlapor XXIII B-51 tanggal 29 Februari 

2016 pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis 
Komisi, terungkap sepanjang tahun 2014 hingga Agustus 
2015 dimana puncak kekisruhan ini terjadi, Terlapor XXIII 

mengalami kerugian seperti yang telah disampaikan melalui 
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data dan dokumen kepada Majelis Komisi pada tanggal 03 

Maret 2016 dengan Nomor Surat No.: 01/SGL/DIR/III/2016. -  
 

4. Bahwa, pembentukan harga di Terlapor XXIII ditentukan 
secara independen dan berdasarkan proses tawar menawar 
dengan para pembeli Terlapor XXIII dan bukan berdasarkan 

kesepakatan di antara Para Terlapor seperti telah 
disampaikan dalam BAP Terlapor XXIII B-51 tanggal 29 
Februari 2016. ----------------------------------------------------------  

 

5. Bahwa, terkait dengan kegiatan di asosiasi (APFINDO), 
Terlapor XXIII telah menyatakan dalam BAP Terlapor XXIII B-

51 tidak pernah ada pembicaraan mengenai harga dan 
pasokan di APFINDO, keterangan Terlapor XXIII ini 
menunjukan kalau di APFINDO memang bukan wadah untuk 

mengatur harga maupun pasokan. ---------------------------------  
 

6. Bahwa, saat terjadi pemogokan Terlapor XXIII mengetahui hal 
ini dari media massa dan tetap berjualan saat terjadi 

pemogokan tersebut dan telah disampaikan dalam BAP 
Terlapor XXIII B-51, hal ini semakin dikuatkan saat proses 

inzage perkara -a quo- dokumen dengan Nomor Dokumen C-
137 yang isinya adalah ajakan/himbauan Asosiasi Pedangang 
Daging Indonesia (APDI) dan Asosiasi Pedagang Daging 

SeJabodetabek (APDS) kepada para anggotanya untuk 
melakukan pemogokan dan pemogokan ini ditujukan kepada 

Pemerintah. Sekali lagi terungkap kekisruhan ini terjadi 
akibat kebijakan Pemerintah yang kurang tepat.  ----------------   

 

7. Bahwa, dalam menjalankan usahanya Terlapor XXIII 

tergantung kepada kuota yang ditentukan oleh Pemerintah 
dan hal ini sejalan dengan keterangan ahli persaingan usaha 
Sdr. Kurnia Toha bahwa industri ini merupakan regulated 
industry yang tidak memungkinkan terbentuknya kartel 
karena akan selalu ada campur tangan Pemerintah melalui 

kebijakan dan pembatasan-pembatasan. --------------------------  
 

8. Bahwa, terungkap dalam BAP Terlapor XXIII B-51 usaha ini 
sangat ketat karena pembeli dengan sangat mudahnya 

berpindah ke penjual/feedlot lain apabila harga yang 
ditawarkan tidak sesuai dengan kualitas sapi, hal ini 

menunjukan kalau dalam usaha ini terjadi persaingan usaha 
yang ketat dan tidak seperti yang dituduhkan dalam LDP. -----  

 

9. Bahwa, dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan oleh 

Majelis Komisi perkara -a quo- ditunjukan kepada para 
terlapor bukti absensi Rapat Dewan APFINDO tertanggal 11 
Agustus 2015 tertulis “Anggota APFINDO yang bersedia 

memenuhi himbauan Mentan untuk menurunkan harga jual 
sapi”, ini menunjukan bahwa memang tidak terbentuk kartel 

yang difasilitasi oeh APFINDO karena berdasarkan keterangan 
ahli hukum persaingan usaha Sdr. Dr. Kurnia Toha, MS 
bahwa mengikuti anjuran atau aturan Pemerintah itu bukan 

motif ekonomi dan motif terbentuknya kartel adalah motif 
ekonomi dan keuntungan sebesar-besarnya, maka hal ini 

diharapkan tidak menjadi dibesar-besarkan karena telah 
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terjawab melalui keterangan dari ahli persaingan usaha Sdr. 

Dr. Kurnia Toha. -------------------------------------------------------  
 

10. Bahwa, perkara -a quo- kurang pihak sebab Majelis Komisi 

tidak mampu menghadirkan Menteri Pertanian Republik 
Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 
karena sebagai pemangku kebijakan Menteri Pertanian dan 

Menteri Perdagangan adalah pihak-pihak yang paling 
mengerti dan mampu menjawab seluruh permasalahan ini, 
sehingga pemeriksaan Majelis Komisi perkara -a quo- harus 

dinyatakan kurang bukti sehingga putusannnya pun harus 
dinyatakan kurang bukti dan batal demi hukum. ----------------  

 
-- PETITUM -- 

 
Berdasarkan uraian mengenai fakta-fakta, bukti-bukti dan kajian 
hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami Terlapor XXIII 

mohon kepada Majelis Komisi perkara -a quo- yang terhormat agar 
secara bijaksana dalam memberikan putusan dengan mengeluarkan 

putusan sebagai berikut:  -------------------------------------------------------  
(a) Menerima dan menyatakan seluruh hal-hal dan dalil-dalil yang 

disampaikan oleh Terlapor XXIII dalam KESIMPULAN TERLAPOR 

XXIII adalah benar dan dapat diterima seluruhnya. ------------------   
(b) Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Tim Investigator 

dicabut dan batal demi hukum karena tidak memiliki dasar dan 

alasan yang tepat. ----------------------------------------------------------  
(c) Menolak seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yan disampaikan oleh 

Tim Investigator dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan 
Lanjutan maupun Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. -----------  

(d) Menyatakan perkara -a quo- sebagai perkara yang kurang bukti 

sehingga sudah putusannya pun harus dinyatakan kurang bukti 
dan batal demi hukum. ----------------------------------------------------  

(e) Memutus dan menyatakan Terlapor XXIII secara sah dan 

meyakinkan tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ------------------------  
(f) Memutus dan menyatakan Terlapor XXIII secara sah dan 

meyakinkan tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 huruf c 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ------------------------   

(g) Memutuskan Terlapor XXIII secara sah dan meyakinkan bebas 
dari segala sanksi dan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli 

Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ------------------------------------  
 

39. Menimbang bahwa Terlapor XXIV (PT Nusantara Tropical Farm) 

menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya 

memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T24.7):  -------------------------  

Yang menjadi obyek pada Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 
sebagaimana disebutkan dalam halaman 3 LDP adalah perdagangan 

sapi untuk memasok kebutuhan daging sapi di wilayah Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK) tahun 2012 – Agustus 
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2015, dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 11 dan Pasal 19 

huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi 

sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------  
 

a. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat :  -------------  
 

“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.”  ---------------------------------------------  

 

b. Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat : -  

 

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, 
baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat berupa: (c) membatasi peredaran dan atau 
penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan.” ----------  

 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Kesimpulan NTF yang 
disampaikan terhadap Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 

adalah sebagai berikut: -----------------------------------------------------------  
 

1. Bahwa, NTF didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas PT. 
Nusantara Tropical Fruit nomor 21 tanggal 4 Maret 1992, dibuat 

oleh Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, dan diubah dengan akta 
Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar nomor 68 tanggal 17 
September 1992, dibuat dihadapan notaris yang sama, dan telah 

memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia Nomor C2.8979.HT.01.01.Th.92 tertanggal 31 Oktober 
1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia dengan nomor 930 tanggal 2 Maret 1993 Tambahan 

Berita Negara Republik Indonesia No. 18. ------------------------------  
 

2. Bahwa sampai dengan tanggal Kesimpulan NTF ini dibuat, 

berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat NTF nomor 2.176 
tertanggal 28 Desember 2015 dibuat dihadapan Rudy Siswanto, 

SH., Notaris di Jakarta Utara, akta mana masih dalam proses 
untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan pemegang 

saham dari NTF adalah sebagai berikut: -------------------------------  
 

a) PT. Great Giant Pineapple, pemilik dan pemegang 1.184.624 
(satu juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua 

puluh empat) lembar saham, atau senilai Rp. 
237.635.574.400,- (dua ratus tiga puluh tujuh milyar enam 

ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu 
empat ratus Rupiah), mewakili 99,9957% (sembilan puluh 
sembilan koma sembilan sembilan lima tujuh persen) dari 

keseluruhan modal disetor dan ditempatkan NTF; dan ---------  
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b) PT. Sewu Agro Investama, pemilik dan pemegang 51 (lima 

puluh satu) lembar saham, atau senilai Rp. 10.230.600,- 
(sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus Rupiah), 

mewakili 0,0043% (nol koma nol nol empat tiga persen) dari 
keseluruhan modal disetor dan ditempatkan NTF; dan ---------  

 

3. Bahwa sampai dengan tanggal Kesimpulan NTF ini dibuat, 
berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang 
Saham NTF nomor 3.007 tertanggal 30 Juli 2015 dibuat 

dihadapan Rudy Siswanto, SH., Notaris di Jakarta Utara, akta 
mana yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat 
Penerimaan Pemberitahuan nomor AHU-AH.01.03-0958855 
tertanggal 25 Agustus 2015, susunan direksi dan dewan 

komisaris NTF adalah sebagai berikut: ---------------------------------  
 

a) Presiden Direktur : Tn. ISWANTO; -----------------------------------  

b) Direktur : Tn. SOEWONDO; -------------------------------------------  
c) Presiden Komisaris : Tn. SETIAWAN ACHMAD; dan --------------  
d) Komisaris : Tn. Ng Ee Peng. -------------------------------------------  

 
4. Bahwa NTF dalam melakukan kegiatan usahanya selalu 

menerapkan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan peraturan 
hukum yang berlaku maupun sesuai dengan norma dan etika 
bisnis yang sehat, jujur, dan baik, dimana NTF selalu menjaga 

hubungan baik dengan para pemangku kepentingan yang ada dan 
memperhatikan kesejahteraan masyarakat umum, baik yang 

berada di sekitar wilayah kedudukan NTF maupun bagi 
masyarakat luas pada umumnya. ---------------------------------------  
 

5. Perlu dicatat juga bahwa NTF memiliki kode etik perusahaan yang 
diterapkan secara ketat untuk bertindak ke luar perusahaan 
maupun di dalam perusahaan, sehingga kami selalu menjaga 

kepatuhan terhadap norma, etika, maupun peraturan yang 
berlaku. ----------------------------------------------------------------------  
 

6. Pada angka 91 di halaman 25 LDP disebutkan bahwa pada 
tanggal 11 Agustus 2015, pelaku usaha feedloter yang tergabung 

dalam APFINDO menyepakati keinginan Pemerintah untuk 
menurunkan harga jual sapi. ---------------------------------------------  

 

Sepanjang pengetahuan kami, bahwa pelaku usaha feedloter yang 

tergabung dalam APFINDO tidak pernah menyepakati keinginan 
Pemerintah untuk menurunkan harga jual sapi, dan selama 
persidangan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 berlangsung, baik 

SP Pendahuluan maupun SP Lanjutan, tidak ada bukti konkrit 
yang secara eksplisit menunjukkan kesepakatan tertulis yang 

ditandatangani oleh pelaku usaha feedloter yang tergabung dalam 
APFINDO untuk menyepakati keinginan Pemerintah untuk 
menurunkan harga jual sapi.  --------------------------------------------  
 

Perlu disampaikan disini, bahwa dalam rapat yang 
diselenggarakan oleh APFINDO pada tanggal 11 Agustus 2015, 
dengan bukti berupa surat undangan dan notulen rapat APFINDO 

sebagaimana terlampir disini, tidak ada tulisan yang menyatakan 
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mengenai kesepakatan diantara para feedloter untuk 

menurunkan harga jual sapi. ---------------------------------------------  
 

7. Bahwa, kegiatan mogok yang dilakukan oleh para pedagang 
daging sapi dan/atau RPH khususnya pada bulan Agustus 2015 

dilakukan oleh para RPH atas inisiatif dari RPH sendiri maupun 
permintaan dari pedagang daging sapi dan bukan karena 

berkurangnya atau terhentinya pasokan sapi maupun kenaikan 
harga sapi dari feedloter. Hal ini diakui langsung oleh Kepala RPH 

Bubulak (Tn. Arif Mukti Wibowo) pada SP Lanjutan tanggal 12 
November 2015, dimana berdasarkan keterangannya, Tn. Arif 
Mukti Wibowo menyatakan bahwa peristiwa pemogokan pada 

Agustus 2015 disebabkan karena permintaan dari bos-bos sapi, 
meskipun di kandang RPH Bubulak terdapat stok 60 ekor sapi 
dan feedloter tidak pernah melakukan pembatasan penjualan 

sapi. ---------------------------------------------------------------------------  
 

8. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

menyebutkan :  -------------------------------------------------------------  
 

“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.”  ---------------------------------------------  

 

9. Bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

terdiri dari beberapa unsur, yaitu: ---------------------------------------  
i. Adanya pelaku usaha;  -----------------------------------------------  
ii. Membuat perjanjian; -------------------------------------------------  

iii. Pelaku usaha pesaingnya; -------------------------------------------  
iv. Bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara 

mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan 

atau jasa; dan ---------------------------------------------------------  
v. Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat. --------------------------------------  
 

Mengenai butir i : adanya pelaku usaha  ----------------------------------------  
 

Dalam hal dan terbatas hanya pada perdagangan sapi impor, 
bahwa memang benar NTF merupakan pelaku usaha 

sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan bahwa 
Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum 

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 
maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan 

berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. ---------------------  
 

Mengenai butir ii : membuat perjanjian  ------------------------------------------  
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Adalah tidak benar bila dinyatakan NTF telah membuat perjanjian 

dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk 
mempengaruhi harga dengan cara mengatur pasokan sapi impor, 

khususnya pada Agustus 2015. ------------------------------------------  
 

Bahwa NTF tidak pernah mengikuti rapat di Asosiasi Produsen 
Daging dan Feedlot Indonesia (APFINDO) yang membahas 

mengenai penentuan harga, dan oleh karenanya NTF tidak pernah 
terlibat ataupun bersepakat ataupun melakukan perjanjian 
dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menentukan harga jual 

sapi. ---------------------------------------------------------------------------  
 

Pada angka 91 di halaman 25 LDP disebutkan pada tanggal 11 
Agustus 2015, pelaku usaha feedloter yang tergabung dalam 

APFINDO menyepakati keinginan Pemerintah untuk menurunkan 
harga jual sapi adalah tidak benar, karena NTF tidak mengetahui 

adanya kesepakatan perihal penurunan harga tersebut dalam 
pertemuan pada tanggal 11 Agustus 2015, dimana perwakilan 
dari NTF juga turut menghadiri pertemuan pada tanggal 11 

Agustus 2015 tersebut, dalam pertemuan itu membahas 
mengenai pra-munas APFINDO. -----------------------------------------  
 

Mengenai butir iii : pelaku usaha pesaingnya  --------------------------  
 

Dalam hal dan terbatas hanya pada perdagangan sapi impor, 

bahwa memang benar para pelaku usaha yang menjadi Terlapor 
dalam Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 (terdapat 32 Terlapor, 

termasuk NTF) merupakan pelaku usaha pesaing diantara satu 
dan lainnya, karena menjalankan kegiatan usaha diantaranya 
penggemukan sapi impor.  ------------------------------------------------  
 

Adalah tidak benar bila dinyatakan NTF telah membuat perjanjian 
dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk 
mempengaruhi harga dengan cara mengatur pasokan sapi impor, 

pada periode tahun 2012 sampai dengan Agustus 2015. ------------  
 

Mengenai butir iv : bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan 
cara mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan 
atau jasa ---------------------------------------------------------------------  
 

Berdasarkan fakta-fakta yang secara nyata, baik dalam SP 

Pendahuluan ataupun SP Lanjutan, bahwa tidak ada bukti 
konkrit yang membuktikan NTF pengaturan produksi dan atau 

pemasaran sapi impor. ----------------------------------------------------  
 

Mengenai butir v : Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 
atau persaingan usaha tidak sehat ------------------------------------------------  
 

NTF dalam melakukan kegiatan usaha selalu memperhatikan 

norma, etika, dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah 
melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. --------------------  
 

10. Dengan memperhatikan Angka 9 tersebut diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa NTF tidak melakukan pelanggaran terhadap 
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Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  --------------  
 

11. Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

menyebutkan :  -------------------------------------------------------------  
 

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, 
baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat berupa: (c) membatasi peredaran dan atau 
penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan.”  ---------  

 

12. Bahwa Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat terdiri dari beberapa unsur, yaitu: -------------------------------  

 

i. Adanya pelaku usaha;  -----------------------------------------------  
ii. Melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun 

bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat; --------------------------------------------------------------------  

iii. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau 
jasa; dan ----------------------------------------------------------------  

iv. Pasar bersangkutan. --------------------------------------------------  
 

mengenai butir i : pelaku usaha  ----------------------------------------------------  
 

Dalam hal dan terbatas hanya pada perdagangan sapi impor, 
bahwa memang benar NTF merupakan pelaku usaha 

sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan bahwa 

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum 
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 
maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan 

berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. ---------------------  
 

mengenai butir ii : Melakukan satu atau beberapa kegiatan baik 
sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat  ----------------------------------------------------------  
 

NTF dalam melakukan kegiatan usaha selalu memperhatikan 

norma, etika, dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah 
melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan praktek 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. --------------------  
 

mengenai butir iii : Membatasi peredaran dan atau penjualan 
barang dan atau jasa  ------------------------------------------------------  
 

Bahwa NTF selalu melakukan penjualan dan pemasaran atas sapi 
impor kepada para pelanggan/customer NTF dengan sesuai 
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peraturan yang berlaku, dan tidak pernah melakukan 

pembatasan penjualan sapi impor. --------------------------------------  
 

Bahwa pangsa pasar NTF di JABODETABEK relatif kecil, dan 
dengan demikian NTF tidak memiliki kekuatan untuk melakukan 

pengaturan pemasaran dan atau penjualan atas produk sapi 
impor. -------------------------------------------------------------------------  
 

mengenai butir iv : Pasar bersangkutan ---------------------------------  
 

Bahwa mengenai pasar produk, sapi impor memiliki produk 
substitusi berupa sapi lokal, yang mana sapi lokal juga turut 
dipasok dan dijual ke RPH dan atau pedagang sapi di wilayah 

JABODETABEK. ------------------------------------------------------------  
 

13. Dengan memperhatikan Angka 12 tersebut diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa NTF tidak melakukan pelanggaran terhadap 
Pasal 19 huruf c  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. --   
 

14. Adalah tidak tepat dan tidak benar jika kenaikan harga daging 
sapi di JABODETABEK disebabkan oleh peningkatan harga sapi 

oleh feedloter, dalam hal ini NTF selaku Terlapor XXIV, karena 
rantai produksi atas daging sapi di pasar tidak semata-mata 
terdiri dari feedloter saja, melainkan ada pelaku usaha lainnya, 

yaitu RPH, pedagang sapi, dan pedagang daging. Dengan 
demikian, harga daging sapi di pasar ditentukan oleh banyak 

faktor dan ditentukan oleh beberapa pelaku usaha,termasuk RPH, 
pedagang sapi, dan pedagang daging. -----------------------------------  

 

15. Berdasarkan pengakuan dan kesaksian dari Tn. Muh. Nurhendri 

yang merupakan Kepala RPH Petir, pada persidangan hari Rabu 
tanggal 25 November 2015, menyatakan bahwa RPH-RPH di 
JABODETABEK melakukan pemogokan potong sapi pada tanggal 

9 – 12 Agustus 2015 karena RPH-RPHtelah melakukan 
kesepakatan bersama diantara para RPH untuk melakukan 

pemogokan, dan bukan karena tindakan dari para feedloter. Hal 
ini juga dibuktikan dengan adanya Surat Kesepakatan Bersama 
dari Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Daging 

Sejabodetabek, sebagaimana terlampir disini.  ------------------------  
 

16. NTF sendiri tidak pernah melakukan penahanan pasokan kepada 
para pelanggannya, melainkan NTF tetap menjual dan 

menyalurkan sapi impor secara normal kepada para 
pelanggannya, terutama di waktu pemogokan yang terjadi di 

bulan Agustus 2015. -------------------------------------------------------  
 

17. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Bapak Prahasto 
Wahyu Pamungkas (praktisi hukum dan akademisi) pada 

persidangan tanggal 20 Januari 2016, bahwa pelaku usaha 
merupakan pihak-pihak yang turut terlibat dari saat produksi 
sampai dengan penjualan kepada konsumen. Sehingga adalah 

tidak tepat dan tidak benar bila kenaikan harga daging sapi di 
JABODETABEK disebabkan oleh feedloter, karena untuk sampai 

tersedianya daging sapi di pasar untuk dijual kepada para 
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konsumen akhir, maka ada beberapa pihak yang turut terlibat, 

yaitu diantaranya adalah feedloter, RPH, pedagang sapi, dan 
pedagang daging. -----------------------------------------------------------  

 

18. Bapak Prahasto Wahyu Pamungkas juga menjelaskan bahwa 

terkait dengan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat, bahwa apabila suatu pelaku usaha, dia memasok 
barang, dan dia memasok sesuai dengan aturan dan tidak 
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, maka tidak ada 

yang salah. Dengan demikian, pelaku usaha yang memasok 
barang sesuai aturan maka tidak dapat dikategorikan menahan 

ataupun membatasi pasokan barang dan atau jasa. Sehingga hal 
ini sangat jelas, dimana NTF melakukan pemasokan, pemasaran 
dan penjualan sapi kepada para pelanggannya sesuai dengan 

aturan yang ada, termasuk pada periode pemogokan yang 
dilakukan oleh para RPH di JABODETABEK pada tanggal 9 – 12 
Agustus 2015, dan dengan demikian NTF terbukti secara nyata 

tidak melakukan pembatasan peredaran dan atau penjualan sapi, 
dan karenanya NTF tidak bersalah. -------------------------------------  

 

19. Bapak Prahasto Wahyu Pamungkas juga menjelaskan bahwa 

dampak dari praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat adalah mengenai potensi kerugian atau menimbulkan 

kerugian bagi kepentingan umum. Bahwa kenaikan harga daging 
sapi di wilayah JABODETABEK semata-mata bukan merupakan 
tindakan yang dilakukan oleh NTF, melainkan dampak dari 

tindakan pemogokan yang dilakukan oleh para RPH dan juga 
adanya para pelaku usaha lain yang terlibat dalam proses 
produksi daging sapi, yaitu diantaranya pedagang sapi dan 

pedagang daging. NTF sendiri tidak pernah melakukan kegiatan 
usaha yang menimbulkan atau berdampak pada potensi kerugian 

atau menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Hal penting 
selanjutnya adalah NTF menjalankan program kerakyatan Pola 
Inti Rakyat dimana NTF sangat berperan penting dalam membina 

petani ternak di wilayah Lampung untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat petani ternak tersebut. -------------------  

 

20. Bapak Prahasto Wahyu Pamungkas menjelaskan bahwa apabila 

suatu tindakan dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban 
berdasarkan ketentuan peraturan atau undang-undang, maka 

tindakan tersebut dibenarkan dan tidak dapat dihukum. Bahwa 
NTF dalam melakukan penggemukan sapi tetap tunduk dan 
patuh terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dimana masa 
penggemukan sapi di dalam negeri adalah paling cepat 4 (empat) 

bulan sejak dilakukan tindakan karantina berupa pelepasan. -----  
 

21. Bapak Prahasto Wahyu Pamungkas menjelaskan bahwa apabila 
suatu kenaikan harga terjadi karena suatu kebiasaan, maka hal 
tersebut tidak bisa dianggap sebagai suatu perjanjian diantara 

para pelaku usaha. ---------------------------------------------------------  
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22. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Bapak Kurnia Toha 

(Ahli Persaingan Usaha) pada persidangan tanggal 2 Februari 
2016, bahwa kesamaan hargabisa terjadi pada pasar yang sehat, 

dan kesamaan harga menjadi bukti adanya persaingan diantara 
para pelaku usaha, dan bukan merupakan bukti adanya kartel. --  

 

23. Bapak Kurnia Toha juga menyebutkan bahwa motif utama kartel 

adalah motif ekonomi, yaitu untuk mendapat keuntungan 
sebesar-besarnya, dan hal ini menjadi bertolak belakang dan 
tidak masuk logika jika NTF diduga melakukan kartel, karena 

margin keuntungan NTF sebagaimana telah diuraikan diatas 
adalah dalam ambang batas normal dan wajar. -----------------------  

 

24. Bapak Kurnia Toha menjelaskan bahwa unsur utama dalam Pasal 

19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
adalah membatasi peredaran dan atau penjualan barang, dimana 

hal ini juga bertolak belakang dan tidak sesuai dengan kenyataan 
yang ada pada NTF, dimana NTF selalu melakukan pemasaran 

dan penjualan sapi kepada para pelanggannya secara normal dan 
wajar, termasuk pada saat terjadinya peristiwa pemogokan potong 
sapi oleh para RPH di tanggal 9 – 12 Agustus 2015. -----------------  

 

25. Dengan memperhatikan bahwa selama persidangan berlangsung, 
baik mulai dari SP Pendahuluan dan SP Lanjutan, secara nyata 
NTF selalu berperilaku baik dan kooperatif terhadap persidangan 

yang berlangsung, dan juga perwakilan dari NTF telah menghadap 
kepada Majelis Komisi dalam Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 
pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016, berdasarkan Surat 

Panggilan Nomor 134/KPPU/MK-PPL/II/2016 tertanggal 10 
Februari 2016, maka hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan 

bisa menjadi pertimbangan terhadap putusan yang akan 
diberikan kepada NTF. -----------------------------------------------------  

 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini NTF 
menyampaikan bahwa dugaan yang disampaikan oleh Investigator 

pada tanggal 15 September 2015 sehubungan dengan Perkara Nomor 
10/KPPU-I/2015 adalah tidak benar, tidak tepat dan tidak berdasar. 
Oleh karena itu NTF mohon kepada Majelis Komisi dalam Perkara 

Nomor 10/KPPU-I/2015 untuk sekiranya berkenan memeriksa dan 
menjatuhkan putusan sebagai berikut: --------------------------------------  
1. Menyatakan bahwa dugaan pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 

huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap 

NTF dalam perdagangan sapi impor di JABODETABEK 
sehubungan dengan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 adalah 
tidak benar, tidak tepat, tidak terbukti dan tidak berdasar; --------  

2. Menyatakan tidak terdapat pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 
huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada NTF 

dalam perdagangan sapi impor di JABODETABEK sehubungan 
dengan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015;  -----------------------------  

3. Membebaskan NTF sepenuhnya dari setiap dugaan pelanggaran 
Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
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1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat dalam perdagangan sapi impor di JABODETABEK 
sehubungan dengan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015; --------------  

4. Menerima dan mengabulkan permohonan dari NTF sebagaimana 
tersebut diatas untuk seluruhnya.  --------------------------------------  

 

Jika Majelis Komisi dalam Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 

berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu 
peradilan yang baik dan benar (Ex Aequo et Bono).  ------------------------  

 

40. Menimbang bahwa Terlapor XXV (PT Karya Anugerah Rumpin) 

menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya 

memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T25.9):  -------------------------  

I. PROFIL PERUSAHAAN  -----------------------------------------------------  
 

1. PT Karya Anugerah Rumpin berdiri pada tahun 2008 
kemudian sejak tahun 2008 tersebut, kegiatan kami banyak 
berkonsentrasi pada kegiatan breeding bersama dengan 

Ristek LIPI melakukan banyak riset untuk sapi-sapi lokal 
Indonesia. Artinya pada tahun 2008 sampai sekarang masih 
terus berjalan. Pada tahun 2008 ada MOU dengan Cipelang, 

kemudian tahun 2010 ada MOU dengan Pusat Penelitian 
Biotek LIPI, kemudian ada tanggal 11 Februari 2010, kami 

ada Nota Kesepahaman dengan Mitra Bina Usaha Tani 
Nusantara dan Pusat Penelitian Biotek LIPI, kemudian Nota 
Kesepahaman Pusat Penelitian Biotek LIPIpada langgal 29 

November 2011 dan Nota Kesepahaman PT Karya Anugerah 
Rumpin dengan LIPI pada tanggal 15 Oktober 2012. Pada 

tanggal 27 Maret 2015, kami bersama Ristek dan Pemprov 
DKI Juga menandatangani Kesepakatan Bersama. Kemudian 
pada tanggal 13 April 2015 melakukan Perjanjian Kerjasama 

dengan PPK Darmajaya Pemkab Kupang dan Pusat Penelitian 
Biotek LIPI di bawah Kemenristek LIPI Pusat. Dan Perjanjian 
Kerjasama Kemenristek LIPI, Pemprov Jabar, LIPI III pada 

tanggal 19 Mei 2015. Dan terakhir Kesepakatan Bersama 
Kemenristek, LIPI, Pemprov Jabar pada tanggal 19 Mei 2015. --  

 

Sehingga kegiatan kami banyak sekali kami isi dengan riset - 

riset karenakami melihat Indonesia memiliki banyak sapi-sapi 
yang sebetulnya memiiliki potensi besar tetapi tidak disentuh 

karena breeding itu menjaditidak menarik karena harus 
banyak mengeluarkan biaya-biaya. Di sanakita juga harus 
bisa menyeleksi sapi - sapi. Di Indonesia, jika kami dapatbibit 

sapi yang baik maka akan kami pisahkan baik secara genotif 
danfenotif untuk tidak dipotong untuk dijadikan bibit unggul 
dan pada saatini kami sudah 8 tahun bekerjasama dengan 

LIPI. Sapi Ongole Indonesiasudah diakui dunia dalam jurnal 
internasional sebagai sapi berpotensibaik dengan marker 

genetik yang berbeda dengan negara lain. Kamisudah 
mengidentifikasi marker genetik sapi yang bagus dari 
Indonesia.lni yang kami lakukan bersama dengan LIPI. --------  
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Peternakan kami terbuka untuk PKL dari 57 universitas dan 

saat ini sudahada 237 mahasiswa dari seluruh Indonesia. 
Kami memiliki sumber - sumber bibit unggul yang sudah 

lulus uji performance dari DinasPerbibitan Deptan dimana 
kami sudah bisa mengatur anakan yang lahir itu jantan atau 
betina dengan tingkat keberhasilan sebesar 85%.Pengujian ini 

terus kami lakukan dan pada tahun 2014 - 2015, kami 
sudahbanyak meluluskan sapi lokal lulus uji performance, 
yang artinya sudah diakui sebagai bibit. ---------------------------  

 

2. Luas lahan kami hanya 5 ha. Lokasi di Desa Rabak dan Desa 
Cibodas, Rumpin, Kabupaten Bogor. --------------------------------  

 

3. Perusahaan kami mulai melakukan impor Sapi pada tahun 

2014 sampai saat ini dari importir Wellard. ------------------------  
 

4. Perusahaan kami hanya menjual sapi hasil penggemukan 
(baik impor maupun lokal) ke RPH Karawaci. ----------------------  

 
II. Terlapor XXV tidak melakukan pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 

Huruf C UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat. ---------------------------------------  
 

III. Bahwa dari persidangan dan bukti – bukti yang telah diajukan 
oleh Terlapor XXV terlihat dengan jelas dan nyata bahwa Terlapor 
XXV tidak melakukan pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 Huruf C 

UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat seperti apa yang dituduhkan oleh 
Tim Investigator. -------------------------------------------------------------  

 

IV. Bahwa dalam laporan dugaan pelanggaran Pasal 11 dan dan Pasal 
19 Huruf C UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tim Investigator telah 

bertindak ceroboh, mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tidak 
professional karena tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu 

atau pengecekan lebih lanjut untuk memastikan bahwa Terlapor 
XXV telah melakukan pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 Huruf C 
UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat. --------------------------------------------  
 

V. Bahwa dari pemeriksaan Terlapor XXV telah dijelaskan dengan 
nyata bahwa Terlapor XXV tidak pernah melakukan pertemuan-

pertemuan dengan asosiasi untuk menentukan harga sapi. ---------  
 

VI. Bahwa Terlapor XXV tidak masuk dalam asosisasi apapun di 
dalam usaha persapian. ----------------------------------------------------  

 
VII. Bahwa Terlapor XXV tidak menjual sapi yang diimpor untuk pasar 

tradisional (pasar becek). ---------------------------------------------------  
 

Bahwa berdasarkan uraian – uraian di atas, Terlapor XXV memohon 
kepada Bapak Ketua Majelis Komisi yang menangani perkara ini 
menolak dugaan pelanggaran pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 

Huruf C UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat yang diajukan oleh Tim Investigator. ----  
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Menyatakan bahwa Terlapor XXV tidak melakukan pelanggaran 

pelanggaran pelanggaran Pasal 11 dan dan Pasal 19 Huruf C UU No. 5 
Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat yang diajukan oleh Tim Investigator. ---------------------------  

 

41. Menimbang bahwa Terlapor XXVI (PT Sumber Cipta Kencana) 

menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya 

memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T26.3):  -------------------------  

Dengan ini memberikan kesimpulan mengenai adanya dugaan 

Pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang Undang No. 5 tahun 

1999 yang ditujukan kepada Terlapor XXVI, ----------------------------------  

 

Dimana Pasal 11 menyatakan : Pelaku usaha dilarang membuat 

perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud 

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. -----------------  

 

Pasal 19 huruf c menyatakan: Pelaku usaha dilarang melakukan satu 

atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha 

lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat berupa: c. Membatasi peredaran dan atau 

penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan. ----------------  

 

Kesimpulan yang dapat kami berikan mengenai dugaan pelanggaran 

tersebut diatas kepada kami sebagai terlapor XXVI adalah sebagai 

berikut : -----------------------------------------------------------------------------  

1. Bahwa Terlapor XXVI pada tahun 2015 belum menjadi anggota 

asosiasi (Apfindo). ------------------------------------------------------------  

2. Bahwa Terlapor XXVI benar menjual sapi ke wilayah Jabodetabek 

yaitu ke RPH Karawaci sampai dengan dengan tanggal 6 Juli 2015 

dan setelah tanggal tersebut Terlapor XXVI tidak menjual sapi lagi 

ke RPH Karawaci dikarenakan sapi yang siap jual di kandang 

Terlapor XXVI sudah habis. -------------------------------------------------  

3. Bahwa Terlapor XXVI menjual sapi seperti tersebut dalam point no 

2 diatas dengan harga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 

kilogram hidup. ---------------------------------------------------------------  
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4. Bahwa berdasarkan Gelar Perkara yang dilakukan oleh Polda 

Lampung tanggal 1 September 2015, Terlapor XXVI tidak terbukti 

melakukan penyimpangan perdagangan, penyimpanan kebutuhan 

pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu 

berupa hewan sapi di wilayah hukum Polda Lampung. (surat 

undangan gelar perkara terlampir). ---------------------------------------  

 

42. Menimbang bahwa Terlapor XXVIII (PT Catur Mitra Taruma) 

menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya 

memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T28.5):  -------------------------  

TANGGAPAN ATAS BUKTI SURAT Terlapor XXVIII : -------------------------  
 

Bahwa tanggapan Terlapor XXVIII atas bukti surat Terlapor XXVIII 
antara lain : ------------------------------------------------------------------------  

 

- Dalam perkara a quo Pelapor dalam membuktikan tuduhannya 

adalah indirect evidence atau bukti tidak langsung (bukti ekonomi); 

 -----------------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa Terlapor XXVIII mulai melakukan impor sapi pada tahun 

2014; ----------------------------------------------------------------------------  

 

1. Bukti  SPI Q 4 2013 :  --------------------------------------------------------  

04.PI-54.13.0076  Tertanggal 17 Oktober 2013---------1.315 ekor; 
-  dengan Realisasi Impor  vide. Kartu Kendali Realisasi Impor    

Lampiran Surat Nomor 04.PI-54.13.0076  masuk sapi tanggal 2 

Januari 2014 ------- 2.500ekor;  -----------------------------------------  
 

2. Bukti  SPI Q 1 :  ---------------------------------------------------------------  

04.PI-54.13.0140  Tertanggal 24 Desember 2013---------1.315 ekor; 
-  dengan Realisasi Impor  vide. Kartu Kendali Realisasi Impor    

Lampiran Surat Nomor04.PI-54.13.0140  masuk sapi tanggal 30 
Januari 2014 & 13 Maret 2014 total--------- 1.315   ekor;  ---------  

 

3. Bukti  SPI Q2 :  ---------------------------------------------------------------  

04.PI-54.14.0054  Tertanggal 14 Maret 2014-------------4.100 ekor 

-  dengan Realisasi Impor  vide  Kartu Kendali Realisasi Impor   
   Lampiran Surat Nomor 04.PI-54.14.0054 masuk sapi tanggal 26 

April 2014, 14 Juni 2014 & 5 Juli 2014 total -------3.280 ekor; ---  

 
Bukti  SPI  04.PI-54.14.0029  Tertanggal 11 Maret 2014--------1.900 

ekor; 
- dengan Realisasi Impor  vide Kartu Kendali Realisasi Impor  

Lampiran Surat Nomor 04.PI-54.14.0029 masuk sapi tanggal 14 

Juni 2014 & 05 Juli 2014 total ----------1.520 ekor; -----------------  

 

4. Bukti  SPI Q3 : ----------------------------------------------------------------  

04.PI-54.14.0179  Tertanggal 30 Juni 2014 sapi bakalan--------
4.500 ekor; 
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- dengan Realisasi Impor  vide Kartu Kendali Realisasi Impor  

Lampiran Surat Nomor 04.PI-54.14.0179 masuk sapi pada 
tanggal 22 Agustus 2014, 03 September 2014, 17 September 

2014 & 18 September 2014 total -----------4.384 ekor; --------------  
 

Bukti  SPI  04.PI-54.14.0170  Tertanggal 30 Juni 2014 sapi siap 
potong---------1.000 ekor; 
- dengan Realisasi Impor  vide Kartu Kendali Realisasi Impor  

Lampiran Surat Nomor 04.PI-54.14.0170 masuk sapi pada 

tanggal 22 Agustus 2014, 03 September 2014, 17 September 

2014 & 18 September 2014 total ------------1.000 ekor; -------------  

 

5. Bukti  SPI Q4 :   ---------------------------------------------------------------  

04.PI-54.14.0257  Tertanggal 29 September  2014 sapi bakalan---

3.000 ekor; 

- dengan Realisasi Impor  vide Kartu Kendali Realisasi Impor  

Lampiran Surat Nomor 04.PI-54.14.0257 masuk sapi tanggal 24 

Nopember 2014 & 23 Desember 2014--------2.149 ekor;  -----------  

 

Bukti  SPI  04.PI-54.14.0258  Tertanggal 29 September  2014 sapi 
siap potong-------------2.000 ekor;  -----------------------------------------  
- dengan Realisasi Impor  vide Kartu Kendali Realisasi Impor  

Lampiran Surat Nomor 04.PI-54.14.0258 masuk sapi pada 

tanggal 16 Oktober 2014, 11 Desember 2014 & 23 Desember 

2014---1.557 ekor;  --------------------------------------------------------  

Terlapor XXVIII  mulai impor pada tahun 2014 Q1 sampai Q4 trand 

penjualan relatif tinggi jika di bandingkan dengan total stok yang ada, 
maka sangat terbukti TIDAK ADA PEMBATASAN PEREDARAN 
DAN/ATAU PENJUALAN SAPI pada tahun 2014, maka dengan 

sendirinya juga tidak terbukti pelanggaran Pasal 19 huruf c (vide Bukti 
Stok Flow Sapi 2014); 

 

6. Bukti  SPI Q1 : ----------------------------------------------------------------  

04.PI-54.15.0313  Tertanggal 13 Januari  2015 sapi bakalan--1164 
ekor; 
- dengan Realisasi Impor  vide Kartu Kendali Realisasi Impor  

Lampiran Surat Nomor 04.PI-54.15.0313 masuk sapi tanggal 30 

Januari 2015---------1.164 ekor;  ---------------------------------------  

 

7. Bukti  SPI Q2 : ----------------------------------------------------------------  

04.PI-54.15.0334  Tertanggal 27 Maret  2015 sapi bakalan-----5791 

ekor; 
-  dengan Realisasi Impor  jo. Kartu Kendali Realisasi Impor    
   Lampiran Surat Nomor 04.PI-54.15.0334 masuk sapi  tanggal 

06,17, 24 April 2015, 26 Mei 2015 & 30 Juni 2015 total -------
5.791 ekor;  ------------------------------------------------------------------  
 

8. Bukti  SPI Q3 :  ---------------------------------------------------------------  

04.PI-54.15.0426  Tertanggal 10 Juli  2015 sapi bakalan----------

822 ekor; 
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-  dengan Realisasi Impor  vide Kartu Kendali Realisasi Impor   

   Lampiran Surat Nomor 04.PI-54.15.0426 masuk sapi pada 
tanggal 18 Agustus 2015----------821 ekor; ---------------------------  

 

9. Bukti  SPI Q4 : ----------------------------------------------------------------  

04.PI-54.15.0490 Tertanggal 23 September 2015 sapi bakalan ------

4.200 ekor; 
-  dengan Realisasi Impor  vide Kartu Kendali Realisasi Impor   

Lampiran Surat Nomor 04.PI-54.15.0490 masuk sapi pada 
tanggal 23,26 Oktober 2015 & 3,4,22 Desember 2015 total-------
4.187 ekor;  -----------------------------------------------------------------  

 
KESIMPULAN : 
Sementara trand penjualan pada tahun 2015 relatif tinggi jika di 

bandingkan dengan total stok yang ada, dalam hal mana  Q1 2015  
telah habis terjual pada bulan Juli 2015, sehingga pada awal bulan 

Agustus 2015 tidak ada penjualan, karena tidak ada stok sapi yang 
sudah masa panen ( 90 hari ) dan adapun terjual sapi sejumlah 186 
ekor karena kebetulan sapi – sapi tersebut telah gemuk & customer 

ternyata bersedia membeli, sehingga terjadi jual beli ( namun jika 
dihubungkan dengan masa penggemukan ( 90 hari ) sebenarnya 

sejumlah 186 ekor tersebut  belum mencukupi usianya untuk di jual ) ; 
 
Selebihnya penjualan di lakukan pada bulan Agustus 2015 Q2  mulai 

pada tanggal 26 Agustus  2015; 
 
Bahwa fakta ini bersesuaian dengan berita detik finance tanggal 23 

Agustus 2015 yaitu pada saat Kementerian Pertanian yang di wakili 
oleh  Staf Ahli Menteri Bidang Investasi  Pertanian Syukur Iwantoro 

beserta Sekretaris Direktoral Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan 
( PKH) melakukan sidak ke  PT. Catur Mitra  Taruma ( TERLAPOR 
XXVIII) pada tanggal 23 Agustus 2015 pada pokoknya fakta yang 

terungkap pada saat sidak tersebut yaitu : 
- sapi impor yang ada di kandang pada saat di sidak umurnya baru 80 
hari; 

- penjualan baru dapat di lakukan pada bulan September 2015; 
- sisa stok sapi yang belum masuk masa panen 3.491 ekor; 

- harga sapi/kg kisaran Rp. 36.000 – 38.000; 
 
maka sangat terbukti TIDAK ADA PEMBATASAN PEREDARAN 

DAN/ATAU PENJUALAN SAPI, maka dengan sendirinya juga tidak 
terbukti pelanggaran Pasal 19 huruf c (vide Bukti Stok Flow Sapi 2015 

& detik financetanggal 23 Agustus 2015) sebagaimana tuduhan Pelapor;  
 
TANGGAPAN ATAS BUKTI PELAPOR :  -----------------------------------------  

 

1. Bukti Berita Acara Penyelidikan Saksi Ir. Bambang Hartoyo & 

Komar Hari Budiono SE, pada  Hari Rabu Tertanggal 19 Maret      

2014 pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB; -------------  

2. Bukti Daftar Hadir Rapat Dewan Apfindo Jakarta, 11 Agustus 2015 

untuk menurunkan harga berdasarkan permintaan Pemerintah 

menjadi 38.000/kg sapi impor; --------------------------------------------  
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- Bukti 1 & 2 dianggap oleh Pelapor adalah adanya perjanjian 

tertulis maupun tidak tertulis dalam hal pengaturan harga 

antara Para Terlapor, untuk memperkuat bukti ekonomi 

( Indirect Evidence ) Pelapor, sehubungan adanya anggapan 

Pelapor  harga relative sama antara  Para Terlapor dalam 

perkara a quo;  ------------------------------------------------------------  

- Bahwa tanggapan TERLAPOR XXVIII dalam hal ini adalah 

seharusnya Saksi Ir. Bambang Hartoyo & Komar Hari Budiono 

SE di periksa dalam Persidangan a quo dengan dibawah 

sumpah, agar kesaksiannya dapat bernilai secara hukum, 

namun faktanya Pelapor tidak pernah memanggil/ 

menghadirkan dalam Persidangan a quo, sehingga jelas dan 

nyata kesaksian di luar persidangan tidak bernilai hukum ( vide 

Pasal 185 ayat (1) KUHAP telah menentukan dengan tegas, 

bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang 

sah menurut undang-undang ialah keterangan saksi yang 

diberikan di depan persidangan); --------------------------------------  

- Sementara jika kita menilik bukti Daftar Hadir di Apfindo adalah 

untuk menurunkan harga dalam arti lain bukan untuk 

menaikkan harga ( sebagaimana dalam tujuan Kartel ), maka 

sangat jelas dan nyata tidak bernilai/tidak berdayaguna, untuk 

di jadikan alat bukti perjanjian Kartel; --------------------------------  

- Bahwa anggapan Pelapor a quo harus di tolak dan di 

kesampingkan, karena jikalaupun itu benar Quod Non 

seharusnya bukan melanggar Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999,  

namun Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999; --------------------------------  

 
Kesimpulan : 
 

Bahwa sangat jelas dan nyata Pelapor tidak mempunya alat bukti yang 
berbentuk PERJANJIAN, sebagaimana pendapat yang disampikan oleh  
Ahli Prahasto W. Pamungkas, SH., LLM., MCIArb.,FCIL  yang di ajukan 

oleh Pelapor di bawah sumpah sampaikan, yang pada pokoknya 
menyampaikan “ Pelapor harus membuktikan adanya PERJANJIAN 

antara Para Terlapor “ vide  yang tertuang dalam Berita Acara Sidang 
pada halaman 31, 33 & 38 dan sejalan juga pendapat Ahli DR. Kurnia 
Toha, M.S.  vide Berita Acara Persidangan pada halaman 15, 16, 19, 23; 

 
Bahwa seandainyapun jika bukti tersebut diatas di paksakan untuk di 

jadikan adanya bukti PERJANJIAN, seharusnya Pasal yang di tuduhkan 
pada perkara  a quo adalah Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, bukan 
seperti Pasal 11 yang di tuduhkan pada perkara ini, maka dapat di 

simpulkan dugaan Pelapor dalam perkara a quo dinyatakan tidak 
terbukti; 

 

SAKSI PELAPOR: -------------------------------------------------------------------   
 

DR. Hewan Sujarwanto M.M Kementerian Pertanian Karantina Pusat 
dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan :  -----------------------------  
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- Tugas Pokok Saksi antara lain menyusun kebijakan teknis sapi 

impor, pemantauan pemasukan sapi, realisasi impor sapi; ----------  

- Yang dicatat terhadap sapi adalah hanya jumlah ekornya; ----------  

- Tidak mempunyai kewenangan untuk mencatat berat badan sapi; -  

- Berat  badan sapi impor tidak lebih dari 350 kg; ----------------------  

- Sapi impor wajib di Karantinakan selama 14 hari, terhitung dari 

sapi masuk karantina; ------------------------------------------------------  

- Pemeliharaan sapi selama dalam Karantina adalah tanggungjawab 

Pemilik sapi; ------------------------------------------------------------------  

- Ada fluktuasi jumlah sapi impor pada Agustus 2015; ----------------  

- Sapi dalam Karantina dikenakan biaya Karantina sesuai dengan 

peraturan yang ada; ---------------------------------------------------------  

- Saksi tidak mengetahui jumlah kuota; ----------------------------------  

Arif Mukti Wibowo Kepala Rumah Potong Hewan (RPH)  Dinas Pertanian 
Bogor dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan :  ---------------------  

- Saksi mulai bekerja sejak tahun 2009  sampai sekarang; ------------  

- RPH Saksi  di peruntukan khusus jasa pemotongan saja; -----------  

- Sapi – sapi yang di potong tahun 2015 pada RPH Saksi 100% sapi 

impor; --------------------------------------------------------------------------  

- Pada tahun 2013 sapi lokal yang di potong pada RPH Saksi 

jumlahnya hanya 10 %;  ----------------------------------------------------  

- Pemasok sapi yang menggunakan jasa pemotongan pada RPH 

Saksi di beli oleh Pemasok ( Boss Sapi ) dari 24 Feedloter; -----------  

- Sapi-sapi yang di beli oleh pihak lain ( Bos sapi )  dari PT. Bina 

Mentari Tunggal tidak pernah mempergunakan jasa RPH Saksi; ---  

- RPH Saksi lebih banyak memotong sapi-sapi yang di beli oleh Bos-

Bos sapi dari 5 Feedloter ; --------------------------------------------------  

- Saksi tidak mengetahui daging sapi yang di potong pada RPH 

Saksi di jual kemana oleh pemiliknya ( Bos Sapi ); --------------------  

- RPH Saksi pada saat mogok tetap melakukan pemotongan sapi; ---  

- Menurut informasi ada pengurangan pasokan sapi ke RPH 

disebabkan pengurangan kuota oleh Pemerintah; ---------------------  

- RPH Saksi pernah 3 hari tidak melakukan pemotongan, karena 

tidak ada pihak yang menggunakan jasa RPH Saksi; -----------------  

- Saksi tidak mengetahui siapa yang  mengintruksikan pedagang 

melakukan mogok ; ---------------------------------------------------------  

- Menurut informasi harga daging sapi bervariasi antara  Rp. 

100.000,- sampai 150.000,-, tetapi Saksi tidak pernah 

menyaksikan harga  jual beli  daging sapi tersebut antara pembeli 

dan penjual; ------------------------------------------------------------------  

- Saksi tidak mengetahui  perusahaan penggemukan sapi (feedloter) 

lain yang ingin memasok sapi ke wilayah JABODETABEK, 

mendapatkan hambatan dari perusahaan penggemukan sapi 

(feedloter) yang telah lebih dahulu memasok ke wilayah 

JABODETABEK ? ------------------------------------------------------------  
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- Saksi tidak mengetahui  ada hambatan terhadap perusahaan 

penggemukan sapi (feedloter) yang baru, untuk mendirikan di 

wilayah JABODETABEK ? --------------------------------------------------  

- Saksi tidak mengetahui  ada pembatasan pembelian jumlah ekor 

sapi dari perusahaan penggemukan sapi di JABODETABEK ?  -----  

- Saksi tidak mengetahui pihak feedloter yang satu dengan pihak 

feedloter lainya membahas masalah harga di Apfindo; ----------------  

- Saksi tidak mengetahui perusahaan penggemukan sapi (feedloeter) 

selalu mengatur pasokan, pada saat Pemerintah berencana 

melakukan pembatasan impor  -------------------------------------------  

- Saksi tidak mengetahui antara feedloter yang satu dengan Pelaku 

usaha penggemukan sapi (Feedloter) lainya   melakukan perjanjian 

secara tertulis atau lisan untuk menentukan harga,  menentukan 

jumlah produksi, menentukan wilayah pemasaran dan 

menentukan jumlah penjualan; -------------------------------------------  

- Saksi tidak mengetahui perusahaan penggumakan sapi (feedloeter) 

selalu mengatur pasokan, pada saat Pemerintah berencana 

melakukan pembatasan impor; -------------------------------------------  

Herry Hariyanto Kepala Rumah Potong Hewan (RPH) PT. Sinar Daging 

Perdana terletak di Jonggol, Bogor dibawah sumpah pada pokoknya 
menjelaskan : -----------------------------------------------------------------------  

- Saksi mulai bekerja di PT. Sinar Daging Perdana sejak 2011; -------  

- PT. Sinar Daging Perdana saksi tidak bergabung dalam  Asosiasi 

Penggemukan sapi; ----------------------------------------------------------  

- PT. Sinar Daging Perdana bidang usahanya antara lain Rumah 

Potong Hewan ( RPH ), daging sapi potong; -----------------------------  

- Prodak PT. Sinar Daging Perdana masuk pasar modern sejak 

tahun 2011, sebelumnya pada pasar becek; ----------------------------  

- Pasokan sapi potong impor ke PT. Sinar Daging Perdana di supply 

oleh 3 feedloter; --------------------------------------------------------------  

- PT. Sinar Daging Perdana  mendapatkan Sapi lokal dari petani 

lokal antara lain dari Klaten. Boyolali dan Jawa Barat sejak dari 

tahun 2014; ------------------------------------------------------------------  

- Saksi mendengar dari pihak yang menggunakan jasa RPH PT. 

Sinar Daging Perdana, bahwa harga sapi lokal pada tahun 2014 

antara Rp. 48.000,- /kg sampai Rp. 50.000,-/kg; ---------------------  

- Harga sapi lokal lebih mahal daripada sapi impor; --------------------  

- Harga sapi impor lebih murah   dari sapi lokal dengan selisih 

kurang lebih Rp. 2000,-/kg ; ----------------------------------------------  

- Harga sapi tetap stabil; 

- Sapi lokal di pilih karena sapi impor tidak mencukupi; ---------------  

- Pada tahun 2015 PT. Sinar Daging Perdana bidang usahanya  

lebih fokus membeli daging sapi, karena fasilitas RPH nya sudah 

tidak memadai untuk melakukan pemotongan, terkecuali ada 

pihak lain tetap mempergunakan jasa pemotongan RPH PT. Sinar 

Daging Perdana; -------------------------------------------------------------  
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- RPH PT. Sinar Daging Perdana  pada tanggal 8 Agustu tahun 2015 

sampai 11 Agustus 2015 ( 3 hari ) tidak melakukan pemotongan 

sapi, karena pihak lain tidak ada yang mempergunakan jasa  RPH 

PT. Sinar Daging Perdana; -------------------------------------------------  

- Jumlah pemotongan sapi pada tahun 2014 lebih rendah daripada 

tahun 2013, karena PT. Sinar Daging Perdana tidak mempunyai 

dana yang mencukupi untuk membeli sapi lebih banyak; -----------  

- Feedloter ( supplier ) tidak pernah melakukan pembatasan 

pembelian sapi dan tidak pernah  melarang PT. Sinar Daging 

Perdana untuk melakukan pembelian  dan selalu di penuhi 100%; 

- PT. Sinar Daging Perdana  pernah beberapa kali melakukan 

pemotongan Sapi betina yang tidak produktif ( cow ); -----------------  

- Sapi betina yang tidak produktif ( cow ) lebih murah daripada jenis 

sapi yang lain; ----------------------------------------------------------------  

- Pemasaran PT. Sinar Daging Perdana 80% di dalam 

JABODETABEK dan 20% di luar JABODETABEK; --------------------  

- PT. Sinar Daging Perdana tetap melakukan pemotongan pada saat 

ada mogok pada tahun 2013 dan 2015; ---------------------------------  

- Saksi tidak mengetahui ada kelangkaan sapi; --------------------------  

- Harga jenis sapi  dengan jenis sapi lainnya berbeda-beda, PT. 

Sinar Daging Perdana  membeli sapi berdasarkan kecocokan harga 

dengan Perusahaan; --------------------------------------------------------  

- Pelaku usaha penggemukan sapi (Feedloter)  tidak pernah  

melarang PT. Sinar Daging Perdana untuk melakukan pembelian 

sapi; ----------------------------------------------------------------------------  

- Saksi tidak pernah mendengar Pelaku usaha penggemukan sapi 

(Feedloter) yang satu dengan Pelaku usaha penggemukan sapi 

(Feedloter) lainya   melakukan perjanjian untuk menentukan 

harga,  menentukan jumlah produksi,  menentukan wilayah 

pemasaran dan menentukan jumlah penjualan; -----------------------  

- RPH PT. Sinar Daging Perdana tidak melakukan pemotongan 

bukan karena kelangkaan sapi potong, tetapi karena pihak lain 

tidak mempergunakan jasa pemotongan RPH Perusahaan; ----------  

H.M. NURHENDRI (Ketua RPH Petir)  ------------------------------------------  
Di atas sumpah yang pada initinya menerangkan sebagai berikut :  -----  
- Bahwa saksi Memiliki RPH sendiri terletak di Kota Tangerang yang 

berdiri pada tahun 2011 yang bernama RPH CV. Petir -----------------  

- Bahwa saksi biasa memotong sapi sebanyak 30-40 ekor setiap 

harinya, dengan pasarnya di daerah Jakarta Barat dan Tangerang. -   

- Bahwa RPH khusus pemotongan sapi sendiri, dan sistem 

penjualannya saksi supply ke pasar-pasar dan para pedagang 

daging sebayak 18 orang datang sendiri untuk ambil daging sapi 

dari saksi.  ----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa saksi dalam mengambil sapi baik impor dari feedloter sampai 

dengan saat ini belum ada kesualitan.   -----------------------------------   
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- Bahwa sejak tahun 2011 saksi hanya memotong sapi impor saja 

yang saksi ambil dari feedloter.  --------------------------------------------  

- Bahwa harga Sapi lokal lebih mahal dibandingkan dengan sapi 

impor.----------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa sebelum saksi mengelola RPH dan mengambil sapi dari 

feedloter saksi ikut dengan orang tua pada tahun 2000 – 2003 

mengambil sapi dari BMT lalu sapi tersebut di potong di RPH 

Gandrong  sekitar 8 ekor sehari yang ditutup pada tahun 2011 

karena ada video sapi. --------------------------------------------------------  

- Bahwa selama hubungan dengan PT. BMT tidak ada masalah, dan 

pada tahun 2004 saksi mengambil sapi dari PT. TUM yang 

dikenalkan oleh orang tua sampai dengan saat ini.  --------------------  

- Bahwa pada tahun 2012 saksi mengambil sapi dari PT. Brahman 

sampai sekarang karena alasan satu management dengan PT. TUM 

yang harganya sama baik sedang ada pasokan maupun tidak. -------  

- Bahwa selama ada penambahan feedloter, selalu ada audit per enam 

bulannya, dan biaya untuk audit dibayar oleh feedloter. ---------------  

- Bahwa pada tahun 2011 -2014 saksi mengambil sapi setiap harinya 

20-40 ekor dari feedloter, dan tidak ada hambatan dalam 

mengambil sapi impor dari feedloter.---------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2011 harga masih normal karena tidak 

kekurangan pasokan/quota. ------------------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2014 Triwulan I harga masih normal harga 

berkisar Rp. 35.000 – 36.000/Kg, Triwulan II dan Triwulan III harga 

masih sama, Triwulan IV harga mulai naik perkilonya tetapi 

pasokan sapi dari feedloter tidak berkurang.  ----------------------------  

- Bahwa pada tahun 2015 Triwulan I harga sapi Rp. 36.000 -

37.000/Kg, Triwulan II harga Rp. 38.000/Kg,  ---------------------------  

- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2015 ada kenaikan harga menjelang 

idul fitri sebesar Rp. 500/Kg dan naik lagi pada H-4 idul fitri 

sebesar Rp. Rp. 500/Kg. -----------------------------------------------------  

- Bahwa saksi menjual daging sapi sudah dalam bentuk karkas. ------  

- Bahwa harga daging yang menentukan  adalah pedagang daging, 

saksi hanya menentukan harga perkilo karkas --------------------------  

- Bahwa saksi membeli sapi dari feedloter, timbang bayar dengan 

harga Rp.40.000/kg, dan saksi jual kepada pedagang daging 

Rp.80.000/Kg karkas, dan biaya potong di bayar oleh Pembeli.  ------   

- Bahwa antara pedang daging tidak sama dalam menentukan harga 

daging yang dipasarkan. -----------------------------------------------------  

- Bahwa pasar saksi dalam menjual daging yaitu 75% pedagang baso, 

10% rumah catering, 10% rumah makan, 5% ibu rumah tangga. ----    

- Bahwa untuk menentukan harga sapi yang saksi beli dari feedloter 

saksi harus dapat menghitung bahwa 50% dari bobot sapi tersebut 

adalah karkas minimal, sehingga kalau hitungan kurang dari 50% 

maka rugi. ----------------------------------------------------------------------    

- Bahwa saksi menjual satu ekor sapi kepada pedagang daging sudah 

dalam bentuk karkas, kalau hari biasa semuanya bisa terjual 
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dengan harga Rp. 100.000/Kg sedangkan pada hari raya jeroan, 

tulang kulit dan lain-lain tidak laku di jual. ------------------------------   

- Bahwa pasca idul fitri pasar sudah tidak dapat menerima harga 

daging di pasaran mencapai harga Rp. 110.000/Kg – Rp120.000/Kg. 

- Bahwa dengan kenaikan harga dari Bulan Juli – Agustus feedloter 

menjelaskan kepada saksi bahwa ada pengurangan quota dari 

Pemerintah dan harga dolar semakin naik, selain itu juga saksi 

mengetahui dari media tentang adanya penurunan quota dari 

Pemerintah.  --------------------------------------------------------------------  

- Bahwa pada saat belum ada pertemuan di setiap RPH harga 

bervariasi, walaupun  harga sapi masih tetap di atas Rp. 40.000/Kg.   

- Bawah 17 hari setelah lebaran/Idul Fitri ada kenaikan sampai 

dengan tanggal 08 Agustus seharga Rp. 44.000,/Kg. -------------------  

- Bahwa yang berinisiatif untuk melakukan penyetopan adalah 

Assosiasi Pemotong Indonesia yang di ketuai oleh H. Abud ketua 

RPH yang dilakukan di Rajarasa pada tanggal 08 Agustus 2015. -----  

- Bahwa hasil kesepakatan pedagang daging dengan RPH yaitu 

meliburkan/menstop pemotongan sapi selama 3 malam yaitu 

tanggal 09-12 Agustus 2015. ------------------------------------------------  

- Bahwa feedloter tidak mengetahui ada pertemuan dan kesepakatan 

antara pedagang daging dengan RPH, feedloter mengetahui bahwa 

ada pemogokan pemotongan dari saksi dengan menginformasikan 

kepada feedloter untuk tidak mengirim sapi karena ada mogok. ------    

- Bahwa ketika harga naik feedloter masih memenuhi pasokan sapi 

yang diminta saksi.  -----------------------------------------------------------  

- Bahwa sapi yang dibeli oleh feedloter dari Australia menggunakan 

mata uang asing, sedangkan sapi dijual dengan menggunakan mata 

uang rupiah --------------------------------------------------------------------  

- Bahwa feedloter tidak pernah menahan pasokan sapi, karena sapi 

yang sudah masa panen, kalau digemukan lagi malah tumbuh 

lemak, timbangan tidak akan bertambah dan malah makan biaya 

pengeluaran lagi. --------------------------------------------------------------      

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari media pada tanggal 13 

Agustus 2015 harga sudah turun menjadi Rp. 40.000/Kg dari harga 

Rp. 44.000/Kg, sedangkan harga daging di Jawa Timur lebih mahal 

dibanding di Jabodetabek, sehingga feedloter menjual sapi rugi 

karena berdasakan intruksi menteri. --------------------------------------           

 
Moh. Yani, SH Kasubdit Budi Daya bidang Peternakan, Perijinan dan 

Kesehatan Hewan Deptan dibawah sumpah pada pokoknya 
menjelaskan : -----------------------------------------------------------------------  
- Saksi melakukan pemantauan terhadap kecukupan sapi; -------------  

- Tidak boleh memasarkan sapi dari JABODETABEK daerah Sentra 

tertentu; -------------------------------------------------------------------------  

- Hasil kajian Persentase Impor sapi di peruntukan di 

JABODDETABEK 70% dan 30% di Daerah;-------------------------------  

- Sistem kouta mulai di atur pada tahun 2011; ----------------------------  
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- Harga sapi tinggi karena pasokan sapi kurang; --------------------------  

- Harga sapi di tetapkan Rp. 38.000/kg tidak mungkin, karena biaya 

produksi tinggi dan factor-faktor lain; -------------------------------------  

- Tidak menyalahkan feedloter terhadap kenaikan harga sapi, tapi 

Pemerintah akan mengkaji lagi penyebab kenaikan harga tersebut; -  

- Impor sapi akan di stop, jika harga daging di bawah 70.000/kg, 

namun kenyataanya sampai saat ini harga daging sapi tidak pernah 

di bawah70.000/kg; -----------------------------------------------------------  

- Saksi tidak mengetahui apakah di tahan oleh Feedloter; ---------------  

- Sapi lokal ada pasokan ke JABODETABEK; ------------------------------  

- Sapi harus di gemukan minimum 90 hari; --------------------------------  

- Tolok ukur untuk menetapkan kuota tidak ada dari DEPTAN; --------  

- DEPTAN tidak menentukan kuota, namun hanya secara teknis; -----  

- Yang menentukan jumlah kuota adalah DEPDAG; ----------------------  

- Pasokan sapi di JABODETABEK tidak hanya di supply oleh feedloter 

dari  JABODETABEK, tetapi juga dipasok dari Daerah; ----------------  

- Tidak ada peraturan yang menentukan harga sapi dan daging; -------  

- Awal mula diberlakukan kuota, karena adanya program Pemerintah 

mengenai swasembada daging pada tahun 2011;------------------------  

- Kekurangan daging sapi hanya di JABODETABEK; ---------------------  

- Pemerintah meyakini stok sapi masih cukup; ----------------------------  

- Konsumsi daging di daerah lebih rendah di bandingkan di 

JABODETABEK; ---------------------------------------------------------------  

- Saksi tidak tahu apakah para pelaku usaha penggemukan sapi 

melakukan perjanjian jumlah produksi, wilayah pemasaran, 

penahanan penjualan; --------------------------------------------------------  

- Feedloter tidak merealisasikan ijin impor, maka ada sanksinya; ------  

- Efek penetapan kuota hanya 50.000 ekor yaitu berimbas secara 

teknis; ---------------------------------------------------------------------------  

- Triwulan ke 4 tidak mempengaruhi untuk bulan Agustus 2015; -----  

- Deptan untuk mengetahui berapa realisasi dari impor dan ijin yang 

di berikan kepada feedloter, Deptan meminta data ke Menteri 

Perdagangan; -------------------------------------------------------------------  

- Majelis menyimpulkan masalahan harga sapi timbul, karena kuota,  

guna untuk program swasembada daging; --------------------------------  

 
Tanggapan : -------------------------------------------------------------------------  
 

Bahwa dari Saksi- Saksi Fakta yang di ajukan oleh Pelapor pada 

pokoknya dapat di simpulkan antara lain :  -----------------------------------  
- Ada fluktuasi jumlah sapi impor pada Agustus 2015; ------------------  

- Sapi dalam Karantina dikenakan biaya Karantina sesuai dengan 

peraturan yang ada; -----------------------------------------------------------  

- Bahwa harga sapi lokal pada tahun 2014 antara Rp. 48.000,- /kg 

sampai Rp. 50.000,-/kg; -----------------------------------------------------  

- Harga sapi lokal lebih mahal daripada sapi impor; ----------------------  
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- Saksi tidak mengetahui perusahaan penggemukan sapi ( feedloeter ) 

selalu mengatur pasokan, pada saat Pemerintah berencana 

melakukan pembatasan impor  ---------------------------------------------  

- Saksi tidak mengetahui antara feedloter yang satu dengan Pelaku 

usaha penggemukan sapi (Feedloter) lainya   melakukan perjanjian 

secara tertulis atau lisan untuk menentukan harga,  menentukan 

jumlah produksi,  menentukan wilayah pemasaran dan menentukan 

jumlah penjualan; -------------------------------------------------------------  

- Sapi lokal di pilih karena sapi impor tidak mencukupi; ----------------  

- Feedloter  tidak pernah melakukan pembatasan pembelian sapi dan 

tidak pernah  melarang Pembeli untuk melakukan pembelian  dan 

selalu di penuhi 100%; -------------------------------------------------------  

- RPH beberapa kali melakukan pemotongan Sapi betina yang tidak 

produktif ( cow ); ---------------------------------------------------------------  

- Sapi betina yang tidak produktif ( cow ) lebih murah daripada jenis 

sapi yang lain; ------------------------------------------------------------------  

- Pada saat pemogokan beberapa RPH tetap melakukan pemotongan; 

- Harga jenis sapi  dengan jenis sapi lainnya berbeda-beda dan 

trasaksi jual – beli  berdasarkan kecocokan harga antara pembeli 

dan penjual; --------------------------------------------------------------------  

- Saksi tidak pernah mendengar Pelaku usaha penggemukan sapi 

(Feedloter) yang satu dengan Pelaku usaha penggemukan sapi 

(Feedloter) lainya   melakukan perjanjian untuk menentukan harga,  

menentukan jumlah produksi,  menentukan wilayah pemasaran dan 

menentukan jumlah penjualan; ---------------------------------------------  

- Bahwa sebelum saksi mengelola RPH dan mengambil sapi dari 

feedloter saksi ikut dengan orang tua pada tahun 2000 – 2003 

mengambil sapi dari BMT lalu sapi tersebut di potong di RPH 

Gandrong  sekitar 8 ekor sehari yang ditutup pada tahun 2011 

karena ada video sapi. --------------------------------------------------------  

- Bahwa selama hubungan dengan PT. BMT tidak ada masalah, dan 

pada tahun 2004 saksi mengambil sapi dari PT. TUM yang 

dikenalkan oleh orang tua sampai dengan saat ini.  --------------------  

- Bahwa pada tahun 2012 saksi mengabil sapi dari PT. Brahman 

sampai sekarang karena alasan satu management dengan PT. TUM 

yang harganya sama, baik sedang ada pasokan maupun tidak. ------  

- Bahwa selama ada penambahan feedloter, selalu ada audit per enam 

bulannya, dan biaya untuk audit dibayar oleh feedloter. ---------------  

- Bahwa pada tahun 2011 -2014 saksi mengambil sapi setiap harinya 

20-40 ekor dari feedloter, dan tidak ada hambatan dalam 

mengambil sapi impor dari feedloter.---------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2011 harga masih normal karena tidak 

kekurangan pasokan/quota. ------------------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2014 Triwulan I harga masih normal harga 

berkisar Rp. 35.000 – 36.000/Kg, Triwulan II dan Triwulan III harga 

masih sama, Triwulan IV harga mulai naik perkilonya tetapi 

pasokan sapi dari feedloter tidak berkurang.  ----------------------------  



 

 
-805 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

- Bahwa pada tahun 2015 Triwulan I harga sapi Rp. 36.000 -

37.000/Kg, Triwulan II harga Rp. 38.000/Kg,  ---------------------------  

- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2015 ada kenaikan harga menjelang 

idul fitri sebesar Rp. 500/Kg dan naik lagi pada H-4 idul fitri 

sebesar Rp. Rp. 500/Kg. -----------------------------------------------------  

- Bahwa saksi menjual daging sapi sudah dalam bentuk karkas. ------  

- Bahwa harga daging yang menentukan  adalah pedagang daging 

saksi hanya menentukan harga perkilo karkas --------------------------  

- Bahwa untuk menentukan harga sapi yang saksi beli dari feedloter 

saksi harus dapat menghitung bahwa 50% dari bobot sapi tersebut 

adalah karkas minimal, sehingga kalau hitungan kurang dari 50% 

maka rugi.  ---------------------------------------------------------------------   

- Bahwa pasca idul fitri pasar sudah tidak dapat menerima harga 

daging di pasaran mencapai harga Rp. 110.000/Kg – Rp120.000/Kg. 

- Bahwa dengan kenaikan harga dari Bulan Juli – Agustus feedloter 

menjelaskan kepada saksi bahwa ada pengurangan quota dari 

Pemerintah dan harga dolar semakin naik, selain itu juga saksi 

mengetahui dari media tentang adanya penurunan quota dari 

Pemerintah.  --------------------------------------------------------------------  

- Bahwa pada saat belum ada pertemuan di setiap RPH harga 

bervariasi, walaupun  harga sapi masih tetap di atas Rp. 40.000/Kg.   

- Bawah 17 hari setelah lebaran/Idul Fitri ada kenaikan sampai 

dengan tanggal 08 Agustus seharga Rp. 44.000,/Kg. -------------------  

- Bahwa yang berinisiatif untuk melakukan penyetopan adalah 

Assosiasi Rumah Pemotong Hewan Indonesia yang di ketuai oleh H. 

Abud ketua RPH yang dilakukan di Rajarasa pada tanggal 08 

Agustus 2015. ------------------------------------------------------------------  

- Bahwa hasil kesepakatan pedagang daging dengan RPH yaitu 

meliburkan/menstop pemotongan sapi selama 3 malam yaitu 

tanggal 09-12 Agustus 2015. ------------------------------------------------  

- Bahwa feedloter tidak mengetahui ada pertemuan dan kesepakatan 

antara pedagang daging dengan RPH, feedloter mengetahui bahwa 

ada pemogokan pemotongan dari saksi dengan menginformasikan 

kepada feedloter untuk tidak mengirim sapi karena ada mogok. ------    

- Bahwa ketika harga naik feedloter masih memenuhi pasokan sapi 

yang diminta saksi. -----------------------------------------------------------   

- Bahwa sapi yang dibeli oleh feedloter dari Australia menggunakan 

mata uang asing, sedangkan sapi dijual dengan menggunakan mata 

uang rupiah --------------------------------------------------------------------  

- Bahwa feedloter tidak pernah menahan pasokan sapi, karena sapi 

yang sudah masa panen, kalau digemukan lagi malah tumbuh 

lemak, timbangan tidak akan bertambah dan malah makan biaya 

pengeluaran lagi. --------------------------------------------------------------       

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari media pada tanggal 13 

Agustus 2015 harga sudah turun menjadi Rp. 40.000/Kg dari harga 

Rp. 44.000/Kg, sedangkan harga daging di Jawa Timur lebih mahal 
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dibanding di Jabodetabek, sehingga feedloter menjual sapi rugi 

karena berdasakan intruksi menteri.  -------------------------------------          

- Bahwa prosedur karantina yaitu; 2 hari sebelum kapal datang 

pemilik melaporkan kepada petugas karantina, pada saat sapi 

datang pemilik melengkapi dokumen kepemilikannya (sertipikat dan 

izin-izin), kemudian petugas karantina mengecek kondisi fisik sapi 

tersebut, dan mengeluarkan surat persetujuan bongkar dan surat 

perintah masuk karantina, selama 14 hari petugas karantina 

melakukan pengamatan, pengawasan kesehatan sapi.  ----------------  

- Bahwa biaya untuk karantina diatur dalam PP No. 48 tahun 2012, 

yang dihitung perekor perhari.  ---------------------------------------------  

 

KESIMPULAN SAKSI PELAPOR PADA POKOKNYA : 
- Tidak ada satu Saksi pun melihat secara langsung, mendengar 

secara langsung dan merasakan secara langsung Para Terlapor 

melakukan PERJANJIAN untuk mengatur PRODUKSI, PEMASARAN 

DAN HARGA sapi hidup; 

- Tidak ada hambatan customer melakukan pembelian sapi kepada 

Feedloter; 

- Pada bulan Juli 2015 pada saat lebaran dan setelah lebaran (bulan 

Agustus ) ada kenaikan harga, namun bukan karena di perjanjikan, 

namun karena factor- factor keadaan ( alami ) secara independen; 

 

SAKSI TERLAPOR  -----------------------------------------------------------------  
 

ADI WARSITO  ----------------------------------------------------------------------  

Di atas sumpah yang pada initinya menerangkan sebagai berikut : ------  

- Bahwa saksi sebagai pemakai jasa dari RPH Pulogadung milik 

Pemerintah DKI.  -------------------------------------------------------------  

- Bahwa saksi ketua Asosiasi Pedagang Pemotong Hewan Se-

Jabodetabek.  -----------------------------------------------------------------  

- Bahwa saksi pedang sapi/bos sapi yang dikenakan retribusi oleh 

RPH Pulogadung berdasarkan omset pemotongan. ---------------------   

- Bahwa Saksi memulai bisnis sapi sejak tahun 1978 sampai dengan 

sekarang, dan 1994 sudah mengambil/memotong sapi impor. -------   

- Bahwa dahulu saksi pernah membeli sapi dari PT. SNI (Sadajiwa 

Niaga Indonesia), dan selama membeli sapi tidak ada hambatan 

dari PT. SNI --------------------------------------------------------------------  

- Bahwa yang paling dominan selama + 15 tahun saksi mengambil 

sapi impor dari feedloter PT. Rumpinari sebanyak + 20 ekor sehari.     

- Bahwa selain itu juga saksi membeli sapi lokal, yang saksi 

gemukan terlebih dahulu, baru dijualnya.  ------------------------------  

- Bahwa sebelum ada sapi impor, sapi lokal yang selalu saksi potong 

yang saksi ambil dari daerah Ngawai. -------------------------------------  
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- Bahwa sapi lokal biasanya banyak dipergunakan/dipotong pada 

saat Hari Raya Idul Adha, sedangkan sapi impor tidak/jarang 

dipotong.  ----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa tidak ada feedloter yang melarang saksi untuk mengambil 

sapi dari feedloter lain.    ----------------------------------------------------    

- Bahwa tanggal 10 Juli 2015 harga sapi impor hidup sebesar Rp. 

36.000,- sampai dengan Rp. 38.000,-/kg, dan harga jual dipasaran 

biasanya sebesar Rp. 90.000,-/kg  ----------------------------------------   

- Bahwa setelah 10 Juli 2015 harga naik, dan tidak ada arahan dari 

feedloter untuk menaikan harga dipasaran.  ----------------------------  

- Bahwa dengan kenaikan tersebut harga daging dipasar tidak kuat 

untuk dijual. ------------------------------------------------------------------   

- Bahwa kenaikan harga tersebut karena harga dollar naik dan quota 

sapi diturunkan oleh Pemerintah. -----------------------------------------     

- Bahwa harga masing-masing feedloter dalam menentukan nilai jual 

sapi tidak sama/berbeda-beda, dikarenakan jenis produksi sapinya 

berbeda-beda dilihat dari jenis sapinya, ukuran sapi (ada yang 

gemuk, panjang sapi, dan tidak ada lemak). -----------------------------   

- Bahwa kalau sapi sudah melewati masa penggemukan, sapi akan 

menjadi gemuk dan berisi gaji/lemak, sehingga harga sapi lebih 

murah (makanya harga sapi tidak mungkin sama / yang 

mempengaruhi harga).  ------------------------------------------------------   

- Bahwa feedloter dalam memproduksi sapi bukan semata-mata dari 

barang tetapi kualitas sapinya juga. --------------------------------------  

- Bahwa feedloter tidak pernah menghambat/menolak dan 

membatasi setiap membeli sapi darinya.  --------------------------------  

- Bahwa sapi yang dibeli oleh saksi dari feedloter tidak saksi 

gemukan, tetapi sapi tersebut langung saksi potong. ------------------  

- Bahwa kalau tidak ada sapi impor, saksi membeli sapi lokal dengan 

harga yang tinggi. -------------------------------------------------------------   

- Bahwa dalam menentukan penjualan sapi berdasarkan 

perhitungan harga biasanya 50% dari daging yang ada dilihat dari 

kondisi sapi (perhitungan transpartasi dan lain-lain). -----------------  

- Bahwa saksi mengetahui dari feedloter bahwa harga sapi naik 

karena quoto dari Pemerintah di turunkan (kurang quota), dan 

apabila quota banyak maka harganya akan turun. ---------------------    

- Bahwa sistem penjulan sapi yaitu pedagang beli sapi dari feedloter 

lalu di timbang dibawa ke RPH, dan pegadang pasar datang ke RPH 

untuk dibeli lalu dipotong dan di timbang di RPH. ---------------------   

- Bahwa dalam penjualan tidak ada kesepakatan harga jual daging 

sapi dengan para pedagang sapi lainnya di pasaran. -------------------     

- Bahwa tidak ada pembatasan wilayah untuk pejualan sapi dan 

pembelian sapi. ---------------------------------------------------------------    

- Bahwa RPH mengadakan demo karena quota yang diturunkan oleh 

Pemerintah sehingga sapi yang di butuhkan di pasaran tidak 

mencukupi  yang  mengakibatkan harga dipasaran jadi naik. --------  
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- Bahwa dengan harga yang cukup tinggi Rp. 40.000 – Rp. 

43.000/Kg sapi dan daging dijual dengan harga tertinggi Rp. 

120.000,/Kg maka para RPH mogok tanggal 09-12 Agustus 2015. 

- Bahwa sasaran demo yaitu feedloter dan Pemerintah. -----------------     

- Bahwa tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan 12 Agustus 2015 saksi 

masih mendapatkan pasokan sapi impor dari feedloter, tetapi 

harganya tidak kuat.  --------------------------------------------------------  

- Bahwa pedagang pasar menjual daging seharga Rp. 120.000/kg 

masih rugi.  --------------------------------------------------------------------  

- Bahwa ritme penjualan sapi harus diatur karena sapi masih ada 

yang digemukan dan di hitung jumlah stok sapi yang siap panen ---   

- Bahwa biaya untuk penggemukan satu ekor sapi perhari untuk 

sapi lokal sebesar Rp. 25.000,- untuk sapi impor saksi tidak 

mengetahuinya.  --------------------------------------------------------------  

- Bahwa cara saksi membeli sapi  kepada feedloter cash, tetapi ada 

juga orang lain membeli sapi ke feedloter dengan cara angsur/tidak 

cash.  ---------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa banyaknya feedloter yang mengeluh merugi karena quota 

turun, dollar naik, dan adanya intervensi Pemerintah mengenai 

harga daging sapi kepada feedloter.  --------------------------------------   
 

AHMAD IBNU ATTOILLAH  -------------------------------------------------------  

Di atas sumpah yang pada initinya menerangkan sebagai berikut : ------  

- Bahwa karena permintaan pasar pada tahun 2014 saksi baru 

bekerja sebagai pedang sapi ------------------------------------------------  

- Bahwa saksi mendapatkan pasokan sapi dari feedloter ---------------  

- Bahwa saksi memotong sapi menggunakan RPH Pemerintah, dan 

RPH cuma hanya mengambil jasa potong saja. --------------------------  

- Bahwa saksi memotong sapi setiap hari mencapai 4-5 ekor sapi  ---  

- Bahwa saksi mengambil sapi impor dari PT. Rumpinary dan 

sebagian sapi lokal dari kandang pesantren. ----------------------------   

- Bahwa untuk sapi impor saksi hanya mengambil dari PT. 

Rumpinary dan tidak pernah membeli dari feedloter lain. -------------   

- Bahwa sapi dari feedloter sapi siap potong, sedangkan sapi lokal 

saksi mengambilnya dari lampung yang harus digemukan terlebih 

dahulu.  ------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa saksi tidak mendapatkan halangan dari feedloter untuk 

menggemukan sapi lokal tersebut, melainkan saksi mendapatkan 

suport dari feedloter. ---------------------------------------------------------  

- Bahwa untuk menggemukan sapi lokal membutuhkan biaya 

perhari sebesar konsentrat Rp.25.000,-, rumput Rp. 3.000,- /Kg.     

- Bahwa dalam menjual sapi potong saksi mempunyai 

pasar/memasarkan sendiri.  -----------------------------------------------  

- Bahwa harga sapi lokal lebih mahal dari harga sapi  impor, 

selisihnya  harganya Rp. 2.000,- perkilo sampai lebih. 
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- Bahwa biasanya perbedaan harga sapi lokal dengan sapi impor 

yaitu pada saat idul adha.  --------------------------------------------------  

- Bahwa harga daging dipasaran harga sapi lokal dengan harga sapi 

impor harganya sama. -------------------------------------------------------  

- Bahwa sistem pembelian sapi yang dilakukan oleh saksi yaitu saksi 

meminta sapi lewat telpon (order), lalu sapi di lihat, di timbang, di 

bawa dan langsung di bayar melalui transfer.  --------------------------  

- Bahwa pada Bulan Agustus 2015 harga Sapi sudah sebesar Rp. 

43.000,-/Kg, dan saksi mengetahui kalau pada saat itu sedang 

kekurangan supply (kurang quota). ---------------------------------------  

- Bahwa pada tanggal 8-12 Agustus 2015 saksi masih membeli sapi 

dan memotong sapi sesuai dengan permintaan pasar sebanyak 2 

ekor hanya 2 malam (tanggal 8-9 Agustus 2105), dan kemudian 

pada Malam Selasanya yaitu tanggal 10 Agustus 2015 saksi sudah 

memotong sapi seperti biasa sebanyak 6-7 ekor.  -----------------------  

- Bahwa Saksi ketika membeli sapi dari feedloter tidak ada batasan 

pasokan dari feedloter, dan ketika saksi meminta sapi dengan 

jumlah yang ditentukan feedloter memberikannya. --------------------  

- Bahwa saksi mendapatkan ajakan dari rekan-rekannya melalui WA 

untuk Demo mogok, tetapi saksi tidak ikut ajakan tersebut dan 

pemotongan sapi di Leuwiliang masih aktif. -----------------------------  

- Bahwa ketika harga sapi tinggi harga jual di pasaran mengikuti. ----  

- Bahwa saksi mengetahui dari media dan feedloter bahwa sedang 

ada kekurangan supply atau penurunan quota dari Pemerintah. ----  

- Bahwa feedloter ketika harga sapi naik tidak melakukan 

penimbunan  sapi tersebut; -------------------------------------------------  

 

TAMPAN SUJARWADI  ------------------------------------------------------------  

Di atas sumpah yang pada initinya menerangkan sebagai berikut :  -----  

- Bahwa saksi ketua Persatuan Pedagang Sapi Kota Bandar 

Lampung.  ---------------------------------------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2003-2007 saksi berjualan daging mulai dari 10 

Kg sampai dengan 4 ekor sapi, yang di ambil oleh saksi dari 

supplier di bawah feedloter.  ------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2008 saksi bertemu dengan manager PT. Agro Giri 

Perkasa dan menjalin hubungan/mitra sampai dengan sekarang.  -  

- Bahwa tahun 2009 saksi membangun RPH pribadi  -------------------  

- Bahwa pada tahun 2013 – 2015 saksi memotong sapi setiap 

bulannya + sebanyak 600 ekor  --------------------------------------------  

- Bahwa tidak ada pembatasan sapi yang dilakukan oleh feedloter, 

dan harganya pada saat itu sama.  ----------------------------------------  

- Bahwa pada saat mejelang lebaran  sekitar bulan Juli 2015 

feedloter mengusulkan kepada Pemerintah agar quota sebanyak 

200.000 ekor sapi, tetapi quota dari Pemerintah hanya 50.000 ekor 

sehingga harga sapi yang dibeli oleh saksi dari feedloter mulai naik. 
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- Bahwa tanggal 27-30 Juli 2015 karena harga naik pedagang dan 

RPH sepakat untuk tidak berjualan, dengan tujuan agar 

mendapatkan perhatian dari Pemerintah.  -------------------------------  

- Bahwa setelah lebaran saksi meminta penjelasan dari feedloter 

mengenai kenaikan harga tersebut, dan feedloter menjelaskan 

kepada saksi karena berkaitan dengan quota yang diturunkan oleh 

Pemerintah dan dollar yang naik, dan saksi mendapatkan informasi 

dari management PT. Agro Giri Perkasa/feedloter dan media. 

- Bahwa pada tanggal 27-30 Juli 2015 Lampung demo lebih awal 

karena kenaikan harga sapi, dibandingkan dengan Jakarta yang 

demo pada Bulan Agustus 2015. ------------------------------------------  

- Bahwa pada saat demo harga daging sapi belum turun, tetapi ada 

penyesuaian harga dengan menjelaskan kepada para pedagang 

daging.  

- Bahwa tidak ada batasan/tidak dibatasi ketika saksi mebeli sapi 

Impor tersebut.  ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa pemogokan/demo pada saat itu bertujuan ingin 

menyesuaikan harga pembelian dengan harga penjualan (harga 

pembelian sapi sesuai dengan harga penjualan daging sapi di 

pasaran). -----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa  harga sapi lokal lebih mahal dari harga sapi Impor, dan 

harga sapi lokal sampai sekarang masih mahal. ------------------------  

- Bahwa harga sapi di masing-masing feedloter berbeda tergantung 

dari jenis dan umur, dan kalau jenis dan umurnya sama yang 

membedakannya berdasarkan mutu sapi itu. ---------------------------  

- Bahwa di Bandar Lampung ada 4 RPH, dan pada saat itu 4 RPH 

tersebut  mogok. --------------------------------------------------------------  

- Bahwa saksi tidak pernah menjual dan membeli sapi di daerah 

Jabodetabek.  -----------------------------------------------------------------  

- Bahwa pada tanggal 27-30 Juli 2015 harga sapi di Bandar 

Lampung sebesar Rp. 40.000/Kg dari feedloter, dan harga daging di 

jual dengan harga Rp. 110.000/Kg,- sampai dengan Rp. 

115.000/Kg dikarenakan jeroan, kulit, tulang dan lain-lain dapat di 

jual, sedangkan kalau harga dagingnya saja yang di jual  harga bisa 

sebesar Rp. 125.000/Kg -----------------------------------------------------  

- Bahwa sebelum tanggal 27-30 Juli 2015 harga sapi perkilo sebesar 

Rp. 34.0000- 35.000/Kg, dan setelah tanggal 27-30 Juli sampai 

Agustus  2015 harga sapi bertahan di harga Rp. 40.000, - 

41.000/kg, dan harga tersebut turun lagi setelah ada kabar quota 

dari Pemerintah ditambah quota 4 dengan harga sapi Rp. 

37.000/kg.  --------------------------------------------------------------------  

- Bahwa ketika quota turun dan walaupun feedloter menaikan harga 

sapi, feedloter masih tetap merugi, dikarenakan di kandangnya sapi 

kosong, dan feedloter harus untuk mengatur gaji karyawan, biaya 

produksi penggemukan sapi dan lain-lain. -------------------------------        

 

PAK HAJI Pesantren pedagang sapi di wilayah Bogor  -----------------------  



 

 
-811 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan :  -----------------------------  

- Harga tertinggi sapi yaitu antara bulan Juli 2015 sampai bulan 

Agustus; ------------------------------------------------------------------------  

- Pemasok sapi impor ke perusahaan saksi dari PT. Rumpinary 90 %; 

- Saksi menggemukan sapi lokal pasokanya dari Lampung 10 %; -----  

- Saksi memasok sapi lokal  20 – 40 ekor; ---------------------------------  

- Feedloter pernah menawarkan sapi lokal kepada Saksi; ---------------  

- Saksi tidak ikut melakukan mogok dan tetap melakukan 

pemotongan walaupun hanya 2 ekor; -------------------------------------  

- Harga sapi bervariasi; --------------------------------------------------------  

- Harga sapi impor sampai Rp. 43.000/kg karena supply berkurang; 

- Kenaikan sapi dapat terpengaruh dari kenaikan Dollar; ---------------  

- Saksi tidak pernah mengalami hambatan untuk membeli sapi di 

Rumpinary; --------------------------------------------------------------------  

- Saksi pada saat menjual sapi impor untung dan pada saat menjual 

sapi lokal juga untung; ------------------------------------------------------  

- Harga stabil; -------------------------------------------------------------------  

- Kapasitas kandang saksi 100 ekor sapi; ----------------------------------  

- Sapi lokal bukan hanya untuk qurban, namun juga untuk 

keperluan laiinya; ------------------------------------------------------------  

- Pada saat bulan Juli 2015 ada kekurangan sapi impor dan berallih 

ke sapi lokal untuk di potong dan dagingya di jual kepasar; ----------  

- Tidak pernah membeli sapi dari feedloter lain, selain PT. 

Rumpinary; --------------------------------------------------------------------  

 

TANGGAPAN : ----------------------------------------------------------------------  

Bahwa dari Saksi- Saksi Fakta yang di ajukan oleh Terlapor pada 

pokoknya dapat di simpulkan antara lain :  -----------------------------------  

- Bahwa sapi lokal biasanya banyak dipergunakan/dipotong pada 

saat Hari Raya Idul Adha, sedangkan sapi impor tidak/jarang 

dipotong.  ----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa tidak ada feedloter yang melarang saksi untuk mengambil 

sapi dari feedloter lain. ------------------------------------------------------       

- Bahwa tanggal 10 Juli 2015 harga sapi impor hidup sebesar Rp. 

36.000,- sampai dengan Rp. 38.000,-/kg; -------------------------------  

- Bahwa setelah 10 Juli 2015 harga naik, dan tidak ada arahan dari 

feedloter untuk menaikan harga dipasaran.  ----------------------------  

- Bahwa dengan kenaikan tersebut harga daging dipasar tidak kuat 

untuk dijual.  ------------------------------------------------------------------  

- Bahwa kenaikan harga tersebut karena harga dollar naik dan quota 

sapi diturunkan oleh Pemerintah. -----------------------------------------     

- Bahwa harga masing-masing feedloter dalam menentukan nilai jual 

sapi tidak sama/berbeda-beda, dikarenakan jenis produksi sapinya 

berbeda-beda dilihat dari jenis sapinya, ukuran sapi (ada yang 

gemuk, panjang sapi, dan tidak ada lemak).  ----------------------------  
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- Bahwa kalau sapi sudah melewati masa penggemukan, sapi akan 

menjadi gemuk dan berisi gaji/lemak, sehingga harga sapi lebih 

murah (makanya harga sapi tidak mungkin sama / yang 

mempengaruhi harga).   -----------------------------------------------------  

- Bahwa feedloter dalam memproduksi sapi bukan semata-mata dari 

barang tetapi kualitas sapinya juga. --------------------------------------  

- Bahwa feedloter tidak pernah menghambat/menolak dan 

membatasi setiap membeli sapi darinya.  --------------------------------  

- Bahwa kalau tidak ada sapi impor, saksi membeli sapi lokal dengan 

harga yang tinggi.  ------------------------------------------------------------  

- Bahwa sistem penjulan sapi yaitu pedagang beli sapi dari feedloter 

lalu di timbang dibawa ke RPH, dan pedagang pasar datang ke 

RPH;  ----------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa dalam penjualan tidak ada kesepakatan harga jual daging 

sapi dengan para pedagang sapi lainnya di pasaran.    ----------------  

- Bahwa tidak ada pembatasan wilayah untuk pejualan sapi dan 

pembeliaan sapi.   ------------------------------------------------------------  

- Bahwa RPH mengadakan demo karena quota yang diturunkan oleh 

Pemerintah sehingga sapi yang di butuhkan di pasaran tidak 

mencukupi  yang mengakibatkan harga dipasaran jadi naik. --------  

- Bahwa dengan harga yang cukup tinggi Rp. 40.000 – Rp. 

43.000/Kg sapi dan daging dijual dengan harga tertinggi Rp. 

120.000,/Kg maka para RPH mogok tanggal 09-12 Agustus 2015. 

- Bahwa sasaran demo yaitu feedloter dan Pemerintah.    ---------------  

- Bahwa tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan 12 Agustus 2015 saksi 

masih mendapatkan pasokan sapi impor dari feedloter, tetapi 

harganya tidak kuat.  --------------------------------------------------------  

- Bahwa pedagang pasar menjual daging seharga Rp. 120.000/kg 

masih rugi.  --------------------------------------------------------------------  

- Bahwa cara saksi membeli sapi  kepada feedloter cash, tetapi ada 

juga orang lain membeli sapi ke feedloter dengan cara angsur/tidak 

cash.  ---------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa banyaknya feedloter yang mengeluh merugi karena quota 

turun, dollar naik, dan adanya intervensi Pemerintah mengenai 

harga daging sapi kepada feedloter.  

- Bahwa pada tanggal 8-12 Agustus 2015 saksi masih membeli sapi 

dan memotong sapi sesuai dengan permintaan pasar sebanyak 2 

ekor hanya 2 malam (tanggal 8-9 Agustus 2105), dan kemudian 

pada Malam Selasanya yaitu tanggal 10 Agustus 2015 saksi sudah 

memotong sapi seperti biasa sebanyak 6-7 ekor.  -----------------------  

- Bahwa Saksi ketika membeli sapi dari feedloter tidak ada batasan 

pasokan dari feedloter, dan ketika saksi meminta sapi dengan 

jumlah yang ditentukan feedloter memberikannya. --------------------  

 

KESIMPULAN SAKSI TERLAPOR PADA POKOKNYA : 
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Tidak ada satu Saksipun melihat secara langsung, mendengar secara 

langsung dan merasakan secara langsung Para Terlapor melakukan 

PERJANJIAN untuk mengatur PRODUKSI, PEMASARAN DAN HARGA 

sapi hidup; 

Tidak ada hambatan customer melakukan pembelian sapi kepada 

Feedloter; 

Pada bulan Juli 2015 pada saat lebaran dan setelah lebaran ( bulan 

Agustus ) ada kenaikan harga, namun bukan karena di perjanjikan, 

namun karena faktor- faktor keadaan ( alami ) secara independen; 

Bahwa harga masing-masing feedloter dalam menentukan nilai jual sapi 

tidak sama/berbeda-beda, dikarenakan jenis produksi sapinya berbeda-

beda dilihat dari jenis sapinya, ukuran sapi (ada yang gemuk, panjang 

sapi, dan tidak ada lemak).  

Bahwa kalau sapi sudah melewati masa penggemukan (120 hari), sapi 

akan menjadi gemuk dan berisi gaji/lemak, sehingga harga sapi lebih 

murah (makanya harga sapi tidak mungkin sama / yang mempengaruhi 

harga).  

Bahwa feedloter dalam memproduksi sapi bukan semata-mata dari 

barang tetapi kualitas sapinya juga. 

Demo terjadi  bukan/tidak di suruh oleh Para Terlapor (feedloter), 

namun atas kemauan dari pemilik RPH/Jagal sendiri; 

 

SAKSI AHLI PELAPOR :  -----------------------------------------------------------  

 
1. Saksi Ahli Pelapor Arief Bustaman SE. MEc (adv) dibawah sumpah 

pada pokoknya menjelaskan : ----------------------------------------------  

- Ketika kuantitas barang yang di impor menurun maka wajar 

menaikan harga dan perlu di lakukan analisa lebih lanjut 

dengan skala efisiensi; -------------------------------------------------  

- Cara mendeteksi dugaan Kartel berdasarkan metode 

economics tergantung dari sensitif nilai tukar biaya yang harus 

di keluarkan perusahaan, ada tidak perubahan nilai tukar 

terhadap bisnis sehingga mempengaruhi biaya impor; -----------  

- Teori penawaran barang secara umum oleh produsen/pelaku 

usaha ada factor ekspektasi atas kondisi masa akan datang 

karena kuota sapi impor Q3 sangat kecil;  -------------------------  

- Metodologi yang dapat di gunakan untuk melakukan screening 

indikasi kartel adalah structural screening dan behavior 

screening, structural screening adalah melihat seberapa besar 

jumlah perusahaan, jenis produk homogen atau tidak dan less 
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volatile deman atau tidak dan metode ini untuk melihat 

struktur pasar yang akan di analisa, sementara Behaviour 

screening akan melihat prilaku harga, kuantitas barang dan 

market  share dari produsen, apakah ada kesepakatan harga 

jual dalam hal keseragaman harga ( relative sama ), pada 

structural break biasanya pada awalanya bervariasi antara 

pelaku usaha, namun karena ada kartel, harga menjadi 

cendrung sama dan perlu di buktikan adalah apakah ada 

screening market share dapat di lihat apakah ada pembagian 

pasar antara pelaku usaha dan kestabilan market share pada 

saat di lakukan observasi dan harus di lakukan investigasi 

lebih lanjut; --------------------------------------------------------------  

KESIMPULAN :  

 

Faktanya Sapi impor tidak sejenis ( tidak homogen), feeder steers, 

feeder heifers dan feeder bulls dan  Slaughter Cows,  Heavy Bulls, 

Slaughter Heifers dan Slaughter Steers dalam hal mana setiap 

jenis berbeda harganya  dan dalam satu jenis saja bisa berbeda 

harganya karena faktor kualitas sapi; 

 

Dapat disimpulkan ketika kuantitas barang yang di impor 

menurun maka wajar menaikan harga. 

 

Faktanya ada kenaikan perubahan nilai tukar terhadap bisnis 

sehingga mempengaruhi biaya impor; 

 

penawaran barang secara umum oleh produsen/pelaku usaha ada 

factor ekspektasi atas kondisi masa akan datang karena kuota 

sapi impor Q3 sangat kecil; 

 

Sebelum terjadi kenaikan harga dan sesudah terjadi kenaikan 

pada faktanya harga tetap bervariasi; 

 

Penguasaan pasar juga bervariasi ( ada besar, ada sedang dan ada 

yang kecil ); 

 

Faktanya tidak ada pembagian pasar antara pelaku usaha; 

 

Harus di lakukan observasi dan  investigasi lebih lanjut; 

 

Maka dapat di simpulkan tidak terbukti ada kartel, terlebih lagi 

Ahli dalam hal ini cendrung hanya dapat menilai dari ketentuan 

harga saja yaitu Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

dan sementara Pasal yang tuduhkan kepada Para Terlapor adalah 

Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
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2. Saksi Ahli  Pelapor  Prahasto Wahju Pamungkas 

SH.,LL.M.,MCIArb.,FCIL dibawah sumpah pada pokoknya 

menjelaskan : -----------------------------------------------------------------  

 Pada hakekatnya offer tidak bisa di berikan secara diam – diam, 

karena pihak yang melakukan acceptance tidak mungkin 

memahami isi kepala orang yang memberikan offer;  -------------  

 Offer tidak mungkin di lakukan secara diam – diam hanya bisa 

di lakukan secara lisan maupun tertulis; ----------------------------  

 Adanya tuduhan offer terhadap para feedloter, maka harus di 

buktikan oleh Investigator KPPU; -------------------------------------  

 Bukti ekonomi adalah dampak dan bukti ekonomi tidak bisa 

membuktikan adanya perjanjian, sehingga adanya dugaan 

perjanjian antara feedloter harus di buktikan oleh KPPU; --------  

 Bukti tidak secara langsung ( bukti ekonomi ) tidak dapat 

berdiri sendiri, harus ada bukti konkret; ----------------------------  

 Dalam perkara ini sangat setuju di terapkan teori kemanfaatan 

( utilitarian ) yaitu teori ini Teori Utilitarianism dimana teori ini 

lebih menitikberatkan kepada manfaat dari setiap tindakan 

terhadap seluruh atau sebagian besar orang, menurut teori ini, 

benar atau salah sesuatu perbuatan di ukur dari apakah 

perbuatan tersebut berdampak baik atau buruk kepada setiap 

orang, baik terhadap orang lain maupun terhadap dirinya 

sendiri;  --------------------------------------------------------------------  

 Karena kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah sangat kecil, 

sehingga feedloter melakukan pengaturan demi 

keberlangsungan usahanya kedepan tidak melanggar 

sebagaimana tuduhan dalam perkara  ini dan juga  feedloter 

tidak dapat di persalahkan, jika tidak dapat memenuhi 

permintaan pasar karena kuotanya kecil; ---------------------------  

KESIMPULAN : 

Untuk membuktikan Kartel dalam perkara a quo adalah harus ada 

bukti PERJANJIAN tertulis dan/atau lisan terhadap PENGATURAN 

PRODUKSI dan/atau PENGATURAN PEMASARAN antara Para 

Terlapor, namun faktanya Pelapor sampai selesai dalam acara 

pembuktian dalam persidangan a quo tidak dapat membuktikan 

adanya bukti perjanjian  tersebut, maka dengan sendirinya tidak 

terbukti tuduhan Pelapor sebagaimana dalam perkara a quovide 

pada Pasal 11  UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

 

SAKSI AHLI PARA TERLAPOR : ---------------------------------------------------  
 

SAKSI AHLI Dr. Ir. ROHADI TAWAF MS (Ahli Persapian Nasional)  --------                                  
Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
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- Bahwa pada tahun 1990 an Pemerintah memiliki kebijakan 

dengan konsep TIGA - UNG (peternak rakyat adalah tulang 

punggung, impor sapi adalah pendukung dan impor daging adalah 

adalah penyambung) yang tujuannya adalah untuk 

menyeimbangkan antara impor sapi dan produksi dalam negeri 

dan kebutuhan daging nasional sehingga apa yang di butuhkan 

masyarakat terpenuhi. Namun faktanya dari hari kehari impor 

sapi hidup dan daging sapi semakin besar rasionya. Berarti ada 

kesalahan kebijakan Pemerintah dalam melakukan 

operasionalisasi dalam membangun peternakan, sehingga terjadi 

pemotongan sapi betina produktif yang sangat luar biasa;  ----------  

- Penelitian Saksi Ahli pada tahun 2013 pemotongan sapi betina 

produktif kurang lebih 31 % artinya kurang lebih 1 juta ekor 

ternak sapi betina produktif di potong di RPH sehingga menjadi 

masalah besar; ---------------------------------------------------------------  

- Kebutuhan daging sapi nasional tidak berpusat di JABODETABEK 

70%, karena kebutuhan daging di DKI Jakarta saat ini kurang 

lebih 1.000 ekor per hari atau katakanlah JABODETABEK 1.500 

ekor per hari di kalikan dalam setahun itu tidak lebih dari 10 atau 

15 % dari pemotongan sapi nasional. Pemotongan sapi Nasional itu 

berkisar 3,5-4 juta ekor dalam setahun. Jadi jika kita lihat 

JABODETABEK yang hanya memotong 1.000 ekor sehari atau 

misalnya 360.000 ekor satu tahun, sementara Nasional kita 

memotong 3,5 juta ekor, sehingga kebutuhan sapi di DKI Jakarta 

yang di perlukan tidak lebih dari 15%; ----------------------------------   

- Harga sapi hidup di wilayah JABODETABEK lebih murah bila 

dibandingkan dengan harga di wilayah lainnya ( Kalimantan dan 

Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Riau ); --------------------------  

- Dibukanya kran impor daging sapi masuk ke dalam negeri 

menyebabkan daging banyak beredar di pasar tradisional, padahal 

seharusnya daging sapi impor masuk ke industry processing 

daging, Hotel, restoran dan catering. -------------------------------------  

- Daging impor masuk pasar becek ( pasar tradisional ), sedangkan 

pangsa pasar becek ini adalah adalah pangsa pasar pasar produk 

daging asal sapi lokal, sehingga harga daging daging sapi didalam 

negeri melambung tinggi; --------------------------------------------------  

- Penyebab lain harga daging melambung tinggi  adalah akibat 

kebijakan Pemerintah tahun 2015 memotong kuota impor pada 

kuartal tiga, dimana pemotongan kuota impor ini mengganggu 

sekali dalam system bisnis sapi potong didalam negeri, sehingga 

akibat kebijkan yang ada ini terdistorsi semuanya dan menjadikan 

harga makin tidak dapat di kendalikan serta carut marut makin 

berlanjut; ----------------------------------------------------------------------  

- Ada kesalahan yang di tuduhkan kepada feedloter penyebab 

naiknya harga daging sapi, padahal penyebab kenaikan harga 

tersebut banyak penyebabnya antara lain sapi lokal, daging impor, 

daging impor illegal, biaya produksi, harga dollar; ---------------------  



 

 
-817 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

- Pada dunia peternakan khususnya feedlot ada hukum the law of 

diminishing return yaitu hukum hasil lebih yang semakin 

berkurang , apabila sapi di tahan menyebabkan nilai tambah 

semakin berkurang karena umur feedlot pada periodical tertentu. 

Sapi akan memiliki nilai tambah pada periodical tertentu dan pada 

umur tertentu untuk mengasilkan berat badan tertentu. Artinya 

apabila sapi di perpanjang waktunya ( penggemukan ) maka yang 

bertambah adalah lemak. Nilai tambahnya akan berkurang, dan 

bisnis sapi akan merugi. ---------------------------------------------------  

- Sapi impor adalah subtitusi terhadap sapi lokal, karena dulu kita 

tidak pernah melakukan impor; -------------------------------------------  

- Secara teoritis barang subtitusi itu apabila harga naik untuk 

barang A, menyebabkan barang B juga naik permintaanya , jadi 

kalau ada dua barang yang memiliki fungsi yang sama, barang A 

naik harganya, maka barang B akan naik permintaanya dan ini 

terjadi pada kondisi kita hari ini; -----------------------------------------  

- Pada tahun 2011 ada PSPK yaitu pendataan sapi dan kerabu oleh 

BPS, dicatat populasi sapi sebesar 14,8 juta ekor, dimana posisi 

2011 di dalam blueprint yang di buat Pemerintah bahwa 

swasembada daging sapi itu terjadi pada posisi 14,2 juta, sehingga 

hal ini  awal membuat carut marutnya, kenapa Pemerintah 

menyatakan pada saat itu kita sudah swasembada daging sapi ? 

saya katakana tidak, karena sapi –sapi itu punya siapa, apakah 

sudah ready di RPH dan seterusnya. Apa akibatnya ? Pemerintah 

menurunkan kebijakan yang tadinya 53% impor kurang lebih 

760.000 ekor, di turunkan menjadi 17,5 % di 2013, artinya 

shorted penyediaan sapi, sementara infrastruktur tidak disiapkan, 

sapi yang dikatakan ada itu semua milik petani, ada semua di 

daerah dan tidak siap potong di jagal. Nah, shorted inilah ini yang 

menyebabkan supply di daerah produsen ke daerah konsumen 

tidak terjadi. Akhirnya apa ? harga melambung tinggi dari Rp. 

70.000,- menjadi Rp. 90.000 sampai 100.000/kg . nah di 2015, ini 

berulang kembali. -----------------------------------------------------------  

- Beberapa tulisan saya di media, saya katakan bahwa Pemerintah 

gagal paham, karena kuartal ketiga tahun 2015 populasi sapi yang 

sudah ditentukan secara bersama – sama antara pelaku usaha 

bisnis dengan para stakeholder dengan Pemerintah di kuartal 

ketiga yang tadinya 250.000 ekor diturunkan menjadi 50.000 ekor, 

tanpa alasan yang kuat, akhirnya menjadi shorted kembali, 

sehingga gonjang ganjing harga daging sapi ini penyebabnya 

adalah karena KEBIJAKAN PEMERINTAH; ------------------------------  

- Bisnis sapi tergantung dengan kebijkan Pemerintah, karena 99% 

bahan bakunya dari sapi impor; ------------------------------------------  

- Kebutuhan sapi impor pada tahun 2015 adalah 650.000 dan 

dibagi 4 triwulan, seharusnya pertriwulan 250.000 ekor, namun 

pada kwartal 3 Pemerintah menurunkan kuota menjadi 50.000 

ekor sehingga menyebabkan persoalan saat ini; -----------------------  
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- Idealnya bisnis yang baik variable cost itu lebih besar daripada 

fixed cost,  misalnya variable costnya 70% dan 30% fixed cost, 

namun sebaliknya jika fixed costnya membesar sedangkan variable 

cost menurun, maka terjadi kerugian, karena modalnya tidak 

berputar, kalau misalnya 60 : 40 masih oke, tetapi kalau sudah 50 

: 50, bisnisnya sudah jelek, karena modalnya tidak berputar dan 

inilah terjadi karena kuota di perkecil maka putaran variabelnya 

menjadi kecil, sementara fixednya membesar; --------------------------  

- Berhubung variable nya di perkecil, karena komoditinya diperkecil 

50%, dari 250.000 ke 50.000 artinya sekian persen terjadi 

penyusutan, artinya variable cost yang di gunakan semakin kecil 

dan ini berbahaya bagi bisnis karena akan menjadi stagnant, 

artinya pelaku usaha harus menyesuaikan berapa harga yang 

harus di jual untuk menutup kerugian; ---------------------------------  

 

KESIMPULAN  : -------------------------------------------------------------------  

- berhubung variable nya di perkecil, karena komoditinya di perkecil 

50%, dari 250.000 ke 50.000 artinya sekian persen terjadi 

penyusutan, artinya variable cost yang di gunakan semakin kecil 

dan ini berbahaya bagi bisnis karena akan menjadi stagnant, 

artinya pelaku usaha harus menyesuaikan berapa harga yang 

harus di jual untuk menutup kerugian; 

- Maka dapat di simpulkan feedloters tidak mungkin membatasi 

pasokan dan /atau penjualan, karena sapi akan timbul lemak dan 

juga tidak berputar modal, sehingga fixed cost bertambah 

sementara variable cost nya menurun 

- Harga sapi atau daging sapi naik karena kebijakan Pemerintah 

yang salah. 

 

SAKSI AHLI DR. KURNIA TOHA, M.S. -------------------------------------------  
Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

 

- Agar Kartel dapat jalan harus ada Kesepakatan antar pelaku 

usaha dan Pelaku Usaha yang bersepakat harus mayoritas dari 

semua pelaku usaha, jika tidak mayoritas  maka Kartel tidak akan 

jalan, juga harus menguasai pasar, permintaan barang itu tidak 

akan elastic, serta harus ada organisasi kartel yang cukup canggih 

sehingga bisa di monitor, mendisipilinkan dan member sanksi 

pada anggota untuk patuh dan taat pada apa yang di sepakati dan 

harus ada reward, karena pelaku usaha di batasi padahal pelaku 

usaha ini ingin berkembang sebagai kompensasi pembatasan ini 

harus ada insentif, jika tidak ada maka Kartel akan burbar; --------  

- Pasal 19 huruf c yaitu pembatasan peredaran barang berarti 

pelaku usaha ingin barang tersebut hanya di kuasai beberapa 

pedagang atau distributor ( pengusaan pasar ) atau bisanya terjadi 

ada perjanjian antara principal dan distributor, sehingga akan ada 

distributor tertentu yang mendapatkan barang dan mungkin 
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dengan larangan supply pada pihak tertentu, jadi tujanya adalah 

agar pelaku usaha pesaing atau pelaku usaha lainnya tidak bisa 

mendapatkan barang tertentu; --------------------------------------------  

- Price Parallism bisa salah satu indikasi perjanjian kartel tetapi 

bisa juga menunjukkan ada persaingan yang sangat ketat di 

antara pelaku usaha, karena pelaku usaha tahu cost pelaku usaha 

lain dengan mencari tahu bagaimana untuk memenangkan 

persaingan, jika bersaing dengan harga yang mirip-mirip, ini harus 

dibuktikan apakah ini putuskan  secara inpenden berdasarkan 

keputusan bisnis terbaik masing-masing pelaku usaha atau ada 

kerja sama dalam Perjanjian; ----------------------------------------------    

- Hakim akan membuat putusan dengan minimal 2 alat bukti yang 

dia yakini, jika hanya parallelism belum bisa menjadi bukti dan 

masih harus di buktikan bahwa itu interdependen; -------------------  

- Pasar bersangkutan dalam hukum persaingan usaha tidak bisa di 

lihat dari sudut permintaan saja, kita harus tahu pasarnya apa ? 

maka harus perlu di lakukan riset untuk menentukan 

konsumenya, supplynya dan harganya sehigga dapat di ketahui 

perpindahan pembeli dan penjual, artinya tidak bisa hanya di 

tebak-tebak saja, misalnya kita tidak bisa menyatakan aqua dan 

merk lain bersaing meskipun sama- sama air, yang sama belum 

tentu bersaing apalagi yang beda jadi pasti butuh survey; -----------  

- Terkait pasar produk batasan pasar bersangkutan yaitu ada 3 

indikasi barang yang sama, jenis sama dan fungsinya sama, tetapi 

itu tidak cukup tetap butuh riset lagi apakah saling bertukar 

barang yang 1 naik maka konsumen akan pindah ke barang yang 

lain dan jika tidak pindah, berarti pasar berbeda. Produk yang di 

analisa tidak harus memiliki kesamaan harga variasi harga 

mungkin terjadi, bisa jadi harga memang beda tetapi sebenarnya 

di pasar bersangkutan yang sama; ---------------------------------------  

- Perbedaan harga dalam persaingan adalah hal yang biasa, harus 

di lihat perbedaan yang seperti apa, sedangkan di eropa perbedaan 

100% maka pasti tidak bersaing;  ----------------------------------------  

- Ada patokan dalam hukum persaingan usaha dimana ada 

perubahan 5/10% harga dan masih bisa menjual ke tempat lain 

maka ini masih 1 market; --------------------------------------------------  

- Kartel harus ada kerjasama, misalnya ada pelaku usaha yang 

sama melakukan promosi atau tidak jual untung, kemudian pada 

waktu lain dia menaikkan harga, maka mungkin itu bisa di 

katakana excessive pricing, tetapi bukan kartel, karena itu 

dilakukan 1 pelaku usaha; -------------------------------------------------  

- Motif dalam kartel adalah motof ekonomi yaitu dapat keuntungan 

yang sebesar-besarnya, sedangkan motif untuk mengikuti 

himbauan Pemerintah itu bukan motif ekonomi; ----------------------  

- Kartel harus berjalan dalam jangka panjang dan jika hanya 

beberapa bulan tidak bisa, untuk efektifnya kartel sebagian besar 

perusahaan harus ikut, namun makin banyak pelaku usaha juga 
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makin tidak efektif karena harus mengkoordinir orang banyak 

lebih sulit di banding sedikit, juga barangnya harus homogen, jika 

bervariasi harga berubah menjadi elastic sehingga mengaturnya 

semakin susah. --------------------------------------------------------------  

- Sehubungan feedloter melakuan menjaga kelangsungan pasokan 

sapi dengan konsumen , dimana kalau tidak di jaga maka 

hubungan bisa rusak atau kelangsungan bisa gagal, karena 

biasanya di supply semua kemudian tidak ada barang, kemudian 

pembeli hilang, maka alasan ini bisa di terima dan dalam arti lain 

melakuan menjaga kelangsungan pasokan sapi dengan konsumen 

( reschedule ) ini harus memberikan keuntungan yang lebih baik 

daripada kerugiannya; ------------------------------------------------------  

- Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 unsurnya penetapan harga, 

sedangkan Pasal 11 unsurnya mengatur produksi dan pemasaran; 

- Jika ada Saksi mengatakan melihat ada pembicaraan harga di 

suatu tempat antar pesaing maka fakta tersebut masuk Pasal 5; 

- Jika ada kartel dalam pasar bersangkutan, namun tidak ada 

hambatan bagi pelaku usaha baru untuk masuk dalam pasar 

bersangkutan dan juga pelaku usaha lain bisa masuk, maka kartel 

tidak akan efektif; -----------------------------------------------------------    

- Dalam bukti ekonomi masuk dalam bukti petunjuk, namun bukti 

ekonomi tidak cukup untuk dijadikan petunjuk tentu butuh bukti 

lain yaitu dokumen, keterangan saksi maupun pelaku usaha, 

sehingga tidak hanya pengetahuan hakim atau Komisi secara 

bebas, tetapi harus berdasarkan 3  bukti tersebut; -------------------  

- Kalau barang sudah terjual semua logikanya bukan Kartel; ---------  

- Menaikan harga tidak di larang, yang di larang adalah menaikkan 

harga dengan cara kesepakatan; ------------------------------------------  

- Untuk menentukan subtitusi atau tidak suatu barang, tidak 

terletak pada sulitnya mendapatkan barang, tetapi apakah produk 

ini masih bisa di beli kalau produknya di wilayah lain; ---------------  

- Untuk survive tidak bisa Kartel, karena tidak mungkin tujuan 

Kartel untuk tujuan collapse bersama-sama; ---------------------------  

- Pasal 19 huruf c harus ada perjanjian, karena untuk 

membuktikan secara bersama-sama, namun kalau hanya satu 

perusahaan, maka yang ada inpenden; ----------------------------------  

- Hasil riset untuk tentukan relevan market perlu di masukan 

dalam satu dokumen putusan; --------------------------------------------  

- Untuk efektif suatu kartel harus ada harga dan permintaan tidak 

elastic, ada reward punishment; ------------------------------------------  

 

KETERANGAN TERLAPOR  --------------------------------------------------------  
 

1. TERLAPOR II  (PT.ANDINI PERSADA SEJAHTERA)  ----------------  
 

BAGUS HER BIDIONO (Direktur Keuangan)  ----------------------------  
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- Bahwa PT. Andi Persada Sejahtera didirikan pada tahun 2008 

berbisnis/usaha di bidang penggemukan sapi lokal dan sapi 

impor -----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor tidak memiliki RPH sendiri. -------------------------  

- Bahwa Izin impor diperoleh di bawah tahun 2011, dengan 

jumlah impor 1.100 ekor setahun, dan pada tahun 2011 - 

sekarang meningkat sebanyak 3.000 ekor, tetapi pada tahun  

2015 hanya mendapat 500 ekor.  -------------------------------------  

- Bahwa terlapor menjadi anggota Assosiasi, dan saksi sebagai 

direktur keuangan belum pernah hadir, kadang-kadang saksi 

hanya dapat noutulen rapat yang isinya ; kebijakan informasi, 

iuran assosiasi.  ----------------------------------------------------------  

- Bahwa sikap assosiasi hanya bersifat menyarankan, dan pada 

tahun 2015 yang dibahas hanya masalah pakan MLA dari 

pihak Australi.  -----------------------------------------------------------  

- Bahwa pihak Assosiasi hanya memberitahukan bahwa di tahun 

2015 akan ada pengurangan quota impor dan menyarankan 

kepada feedloter harus hati-hati dengan kondisi tersebut. -------   

- Bahwa terlapor mendapatkan sapi lokal dari daerah Lampung 

dan Jawa Tengah, kebanyak sapi lokal tersebut diperoleh dari 

daerah Lampung.  -------------------------------------------------------  

- Bahwa untuk membeli sapi lokal mencari sendiri, tanpa melalui 

perantara.  ----------------------------------------------------------------  

- Bahwa komposisi sapi Impor 70% sapi Lokal 30%.  ---------------  

- Bahwa wilayah pasar penjualan sapi tersebut di jual ke RPH 

yang teletak di wilayah Cikampek, Karawang, Bekasi, Bogor, 

Tanggerang. ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2010 pembelian sapi lokal menurun dengan 

jumlah hanya 10%, sedangkan untuk sapi impor 90%. -----------  

- Bahwa harga untuk membeli sapi lokal tidak menjadi ukuran, 

yang menjadi ukuran untuk mendapatkan pasokan sapi lokal 

sangat sulit. ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor memiliki izin sejak tahun 2011, eksportirnya 

dari Austrex.  -------------------------------------------------------------  

- Bahwa system pembayaran sapi impornya yaitu membayar 10% 

- 25%, pada saat sapi di seleksi di pelabuhan Australia 

ditambah 40%, dan saat pembelian tidak ada kontrak dengan 

pihak Australia, hanya pengajuan IL lalu ada penawaran.  ------  

- Bahwa lebih menguntungkan ketika menggemukan sapi Impor 

dibandingkan dengan sapi lokal. --------------------------------------  

- Bahwa maksimal pemeliharaan adalah selama 120 hari 

minimal 90 hari.   --------------------------------------------------------  

- Bahwa biaya penggemukan sapi Impor biasanya memakan 

biaya  sebesar Rp. 31.000,-/hari dengan komposisi ;  -------------  

 Konsentrat  ------------------------------------------------------------  

 Hijauan,  ---------------------------------------------------------------  

 beberapa obat-obatan/vitamin,  -----------------------------------  
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 tenaga kerja sendiri sebesar Rp.7.000/hari dikali jumlah 

sapi (biasanya 100 ekor sapi untuk 2 orang),  ------------------  

 kontrol dari veetbang (mekanik) sehari 3 kali,  -----------------  

 Biaya yang paling mahal untuk biaya penggemukan adalah 

onggok, katul, kalar/gandum. -------------------------------------  

Biaya penggemukan untuk sapi lokal sebesar Rp. 25.000 – Rp. 

28.000/hari, biaya sapi lokal lebih murah dikarena berat 

badanya tidak cepat gemuk, sedangkan untuk sapi impor biaya 

mahal tetapi hasilnya berat badan sapi cepat gemuk.  ------------  

- Bahwa margin yang diambil untuk penjual Rp. 1.500/Kg. -------   

- Bahwa ketika pada tahun 2012 - sekarang dampak dari 

penurunan quota, Importir mengalami defisit sehingga Terlapor 

harus melakukan pengurangan tenaga kerja/karyawan.  --------  

- Bahwa pada tahun 2013 ada kenaikan harga, tetapi masih 

tidak mengangkat harga di pasaran, sehingga harus menjual 

dengan harga normal.  --------------------------------------------------  

- Bahwa pada saat ada gejolak kenaikan harga, harga sapi yang 

dijual oleh terlapor tidak naik, harga pasar pada saat itu 

diangka Rp.37.000/kg, dan yang dilakukan terlapor adalah 

mengurangi pasokan.  --------------------------------------------------  

- Bahwa pada 2013 - 2014 terlapor masih mendapatkan pasokan 

impor, sedangkan pada tahun 2015 terlapor tidak 

mendapatkan pasokan.  ------------------------------------------------  

- Bahwa dengan adanya kenaikan harga, para pedagang 

melakukan komplen kepada terlapor sehingga pihak marketing 

terlpaor  menjelaskan dengan apa adanya bahwa harga tersebut 

naik. ------------------------------------------------------------------------     

- Bahwa pada tahun 2015 kondisi harga pada lebel naik, dengan 

kondisi demikian terlapor sudah tidak mampu mengikuti 

mekanisme pasar. -------------------------------------------------------  

- Bahwa terakhir terlapor menjual sapi impor ke pasaran pada 

tahun 2014.  --------------------------------------------------------------  

- Bahwa pada Triwulan II Bulan April, Mei, Juni 2015 terlapor  

mendapatkan pasokan sapi impor sebanyak 4.000 ekor yang 

harus dijual pada bulan Juli, Agustus, September 2015.  --------  

- Bahwa realisasinya pada Bulan April, Mei, Juni 2015 ketika 

mendapatkan sapi impor pihak terlapor langsung menjual sapi  

bakalan kepada importir lain yaitu PT. Catur Mitra Taruma.  ---  

- Bahwa pada tahun 2015 pihak terlapor sudah tidak menjual 

sapi impor lagi sehingga sudah tidak ada hubungan lagi dengan 

RPH. ------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa penambahan berat badan sapi impor ketika digemukan 

rata-rata 1 kg 44 ons/hari.  --------------------------------------------  

- Bahwa untuk menentukan kenaikan harga sapi dihitung dari 

biaya-biaya pengeluaran terlapor -------------------------------------    

- Bahwa harga sapi biasanya pada Hari Raya Idul Fitri naik 2 kali 

lipat, karena harus menghitung biaya-biaya (misal ; biaya 
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pengakutan/Truck, tenaga kerja dan lain-lain, biasanya naik 2 

kali lipat).  -----------------------------------------------------------------  

 

2. TERLAPOR III (PT. AGRO GIRI PERKASA)  --------------------------  
 

WILLIAM B. (COO)   ----------------------------------------------------------   
 

- Bahwa perusahaan Berdiri sejak tahun 2002, memulai bisnis 

sapi impor sejak tahun 2002, perusahaan bergerak dibidang 

usaha ;  --------------------------------------------------------------------  

 Membeli sapi Impor  -------------------------------------------------  

 Menggemukan  -------------------------------------------------------  

 Menjual  ---------------------------------------------------------------  

 Pengembangbiakan sapi  --------------------------------------------  

 Menitipkan sapi kepada petani-petani sekitar perusahaan,  -  

 General trading.  -----------------------------------------------------  

- Bahwa maksimal kandang dapat menampung sapi sebanyak 

20.000 ekor, tetapi pada saat ini hanya terisi 6.000 ekor sapi 

yang ada di kandang. ---------------------------------------------------        

- Bahwa pada tahun 2007 sistem importasi sapi lebih sederhana, 

izin satu kali dalam setahun. ------------------------------------------   

- Bahwa tahun 2007 terlapor mendapatkan izin sapi indukan, 

bakalan, dan sapi siap potong, dan memilihara sapi lokal 

dengan jumlah tidak terlalu banyak. ---------------------------------  

- Bahwa ketika tahun 2007 tidak ada ketetapan quota impor, 

tetapi pengajuan berdasarkan potensi pasar dan suplayer.  -----  

- Bahwa terlapor membeli sapi lokal dari daerah Jawa Timur. ----  

- Bahwa ketika sapi lokal tersebut di bawa dari tempat sampai 

kandang mengalami penyusutan berat badan berkisar antara 

10% - 15%, jika mengalami penyusutan banyak maka sapi 

akan sakit.  ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa pembelian sapi lokal tersebut untuk digemukan lagi. ----     

- Bahwa resiko memelihara sapi lokal yaitu pengaruh 

penyusutan, gentik sapi, pemeliharaannya satu ekor sapi lokal  

menggunakan tali sehingga harus banyak mempersiapkan tali, 

sedangkan kandang tidak meggunakan tali.  -----------------------  

- Bahwa tahun 2012 memelihara sapi lokal sebanyak 2.000 ekor 

tetapi tidak menguntungkan, dan sekarang hanya memelihara 

sebanyak 200 – 300 ekor.  ----------------------------------------------  

- Bahwa pasokan atas sapi lokal sudah semakin susah, dan 

harganya sudah mahal.  ------------------------------------------------  

- Bahwa harga sapi lokal selalu diatas harga sapi impor, 

perbedaanya biasanya Rp. 1.000 – Rp. 3.000,/Kg.  ----------------  

- Bahwa setelah ada pembatasan impor oleh Pemerintah, tahun 

2012 terlapor pernah membeli sendiri sapi lokal kepada petani-

petani, hal tersebut merusak harga pasar sehingga harga 
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menjadi naik, selanjutnya pembelian sapi lokal menggunakan 

agen/broker. --------------------------------------------------------------  

- Bahwa sejak tahun 2012 harga sapi lokal sudah berangsur-

angsur naik, sehingga sudah tidak masuk hitung terlapor  ------   

- Bahwa tahun 2013 terlapor menjual sapi impor seharga Rp. 

38.000 – Rp.39.000/Kg harga masih diterima di pasar, tetapi  

permintaan pasar mengurang sehingga dari 1.500 – 2.500 ekor 

menjadi 1.000 – 750 ekor pertahun. ----------------------------------  

- Bahwa terlapor tidak mengetahui adanya mogok, yang 

melakukan mogok adalah pedagang, terlapor cuma hanya 

memberikan penjelasan bahwa harga sapi sekarang naik 

dikarenakan terlapor harus memperhitungkan biaya yang 

harus ditanggung untuk penggemukan persatu ekor sapi. -------  

- Bahwa pada Bulan Juli 2013 ada penambahan quota dari 

Pemerintah, tanpa ada intervensi dari Pemerintah harga sapi 

mengalami anjok/turun menjadi Rp. 3.6000/kg. ------------------   

- Bahwa tahun 2014 quota dibebaskan oleh Pemerintah, 

pengajukan impor hanya dilihat dari pasar dan supply, 

sehingga harga sapi sebesar Rp. 32.000 – Rp.33.000/kg, bila 

penjualan sapi di bawah harga tersebut terlapor mengalami 

kerugian, karena banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan 

kepada Pemerintah.  -----------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor masuk dalam Assosiasi Appindo, hal-hal yang 

selalu dibicarakan ketika ada musyawarah dalam Asosiasi 

adalah masalah peraturan Pemerintah yang berlaku, dan apa 

yang menjadi ladasan Pemerintah ketika menggunakan 

peraturan. -----------------------------------------------------------------  

- Bahwa Asosiasi tidak pernah membahas keterlibatan harga 

sapi.  -----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2015 terlapor mendapatkan pasokan sapi 

impor sebanyak 23.150 ekor pertahun.  -----------------------------  

- Bahwa sapi impor dialokasi ke daerah Jakarta, Karawaci, 

Cilangkap sebesar 20 %, sisanya 80% ke daerah Sumatra 

(Lampung, Baturaja, Palembang, Pekan Baru).  --------------------  

- Bahwa pembeli melalui RPH Jakarta yang 80% disupply ke 

pasar becek, 20 % kolega -----------------------------------------------  

- Bahwa akhir Bulan Juni 2015 mengajukan izin Impor ke 

daerah sebanyak 8.000 ekor, dan rekomendasi dari daerah 

diajukan ke Menteri Pertanian, dan izin impor keluar telat  

yaitu seharusnya awal Juli tetapi pertengahan Juli  baru 

keluar.  --------------------------------------------------------------------  

- Bahwa pengajuan izin impor sebanyak 8.000 ekor ditolak,  

Pemerintah hanya mengeluarkan izin impor (SPI) sebanyak 

7.000 ekor.  ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor tidak mengetahui Pemerintah akan mengurangi 

quota, mengetahuinya ketika SPI diterima dan mengetahui dari 

media.  ---------------------------------------------------------------------  



 

 
-825 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

- Bahwa harga di triwulan III naik karena ;  --------------------------  

 harus membagi overhead dengan sapi yang sedikit dengan 

total biaya 15% - 20%,  ----------------------------------------------  

 harga sapi di Australia naik dari  2,3 – 2,4 dollar.  -------------  

 Terlapor  dalam posisi rugi. ----------------------------------------  

- Bahwa untuk menggemukan sapi impor memakan waktu 

sekitar 120 hari, selama waktu tersebut berat badan sapi 

biasanya naik 200 kg tergantung jenis sapi tersebut.  ------------  

- Bahwa terlapor membeli sapi di Australia seharga Rp. 

47.000/kg, dijual Rp. 42.000/kg  -------------------------------------  

- Bahwa akhir 2015 total seluruhnya terlapor mengalami 

kerugian.  -----------------------------------------------------------------  

- Bahwa alasan terlapor menaikan harga kepada RPH adalah ;  --  

 Tidak mendapatkan sapi impor  -----------------------------------  

 Harus membayar karyawan sebanyak 150 orang --------------  

 Barang habis saat itu juga sehingga kandang kosong.  -------  

 Quota turun -----------------------------------------------------------  

 Dollar naik  ------------------------------------------------------------  

 Harga pembelian di Australia naik. -------------------------------  

- Bahwa ketika harga naik sapi yang ada dikandang berjumlah 

8.500 ekor, 3.000 ekor sapi siap potong, 5.500 sapi belum siap 

potong. ---------------------------------------------------------------------      

- Bahwa terlapor harus mengatur pengeluaran sapi karena 

banyak permintaan dari pedagang setiap harinya/menjaga 

pasar agar tidak ada kelangkaan, dan untuk mengatur biaya 

yang harus dikeluarkan oleh terlapor termasuk biaya gaji 

karyawan.  ----------------------------------------------------------------              

- Bahwa selama ada stok dan produksi terlapor tidak pernah 

mengatur pasokan sapi. ------------------------------------------------  

- Bahwa supply sapi sesuai dengan permintaan dilakukan 

dengan rutin dengan jumlah yang berbeda-beda. ------------------   

- Bahwa terlapor tidak mengetahui quota akan turun, 

mengetahuinya  dari SPI yang diterima.  ----------------------------  

- Bahwa di assosiasi tidak pernah membicarakan harga, dan itu 

merupakan strategi terlapor ketika harga naik dan ketika harga 

turun.  ---------------------------------------------------------------------  

- Bahwa di apfindo tidak pernah ada pertemuan dengan para  

pedagang untuk membicarakan harga di pasaran. ----------------  

- Bahwa pada tahun 2015 mendapatkan pasokan sapi sebesar 

24.261 ekor. --------------------------------------------------------------  

- Bahwa sapi tersebut didistribusikan sebesar 20 % ke RPH 

Cilangkap dan Karawaci. -----------------------------------------------  

- Bahwa pada Q1 2015 terlapor menjual sapi seharga Rp. 34.000 

– Rp. 35.000/kg dan Bulan Agustus 2015 terlapor menjual sapi 

impor seharga Rp. 40.000/kg.  ----------------------------------------  
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- Bahwa tahun 2012 – 2013 dibatasi quotanya, 2014 quota 

dibebaskan, 2015 quota dibatasi.  ------------------------------------  

- Bahwa tidak mungkin ada harga yang loncat-loncat kalau 

Pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan quota.  ----------------  

- Bahwa harga di Australia tahun 2015 pada Q1 ditetapkan 2,5, 

Q2 biasanya turun, tetapi naik tipis diangka 2,5 – 2,7, Q3 harga  

diangka 2,7 – 2,9, di Q4 harga naik tinggi (pecah rekor) karena 

kebijakan Pemerintah yang supplynya turun. ----------------------   

- Bahwa ketika ada kebijakan Pemerintah tersebut, Dewan 

Asosiasi mengadakan rapat untuk membahas bagaimana 

memberikan masukkan kepada Pemerintah atas kebijakan 

tersebut, dan hasilnya Direktur Eksecutive menyampaikannya 

kepada Pemerintah.  -----------------------------------------------------  

- Bahwa Pemerintah dalam menetapkan quota tidak pasti 

(misteri) --------------------------------------------------------------------  

- Bahwa harga daging di Indonesia relatif sama dengan harga 

daging di negara-negara Asia lainnya, kecuali harga daging di 

Cina lebih mahal.  -------------------------------------------------------  

- Bahwa ekspotir di Australia yaitu Austrex dan Wellard.  ---------  

- Bahwa Bulan Juni – Juli 2015 Terlapor tidak mengetahui ada 

pertemuan antara Assosiasi dengan Menteri Pertanian.  ---------  

 

3. TERLAPOR IV (PT. AGRISATWA JAYA KENCANA)  ----------------------  

MUHAMMAD ZULKARNAIN (Direktur)   ---------------------------------  

- Bahwa PT. Agrisatwa Jaya Kencana didirikan pada tahun 2002, 

Kantor pusat berkedudukan di BDS Tangerang, sedangkan 

kandang terletak di Subang Jawa Barat, dengan kapasitas 

kandang menampung 30.000 ekor sapi.  ----------------------------  

- Bahwa terlapor bergerak di bidang usaha penggemukan sapi, 

dengan pasar sebagian besar wilayah Bandung, Cirebon, 

Jabodetabek sebesar 20 %.  --------------------------------------------  

- Bahwa memiliki RPH di daerah Cilangkap, Kota Bekasi, Sinar 

Kulon, Parung Panjang, ada 28 RPH di Jabodetabek.  ------------  

- Bahwa sapi bakal digemukan selama 90-110 hari dan dijual ke 

jagal-jagal yang ada di RPH. -------------------------------------------   

- Bahwa terlapor memiliki anak perusahaan yaitu PT. Legok 

Makmur Lestari, yang bisnis usahanya penggemukan sapi 

dengan pasar 100% wilayah Jabodetabek, kandangnya terletak 

di Tanggerang.   ----------------------------------------------------------    

- Bahwa tahun 2012- 2013 karena kekurangan sapi Impor, sapi 

lokal sebagai pengganti sapi impor dengan mencari ke Daerah 

Jawa Timur, tahun 2013 volume sapi lokal menurun, oleh 

karena itu lebih dari  + 50% sapi lokal tidak sepenuhnya 

menjadi pengganti sapi impor.  ----------------------------------------  

- Bahwa faktor harga menjadi penentu sehingga kesulitan untuk 

medapatkan sapi lokal, sepanjang jika harga masuk maka sapi 
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lokal diambil, dan kalau tidak menguntungkan maka volume 

sapi lokal berkurang.  ---------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2013 kesulitan untuk mencari sapi lokal, dan di 

Triwulan III bulan Juli 2013 quota impor sudah dibuka kembali 

sehingga terlapor mendapatkan pasokan sapi impor dan beralih 

ke sapi impor -------------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor untuk menyikapi quota terbatas dan pasokan 

sapi lokal terbatas, harus melakukan ; efisiensi/strategi 

internal dengan cara sapi lokal bisa mengisi kekurangan sapi 

impor.  ---------------------------------------------------------------------  

- Bahwa yang menjadi perubahan harga pada sapi lokal adalah 

karena lokasi pengambilan sapi lokalnya berbeda-beda, dan 

karena banyak permintaan maka harga menjadi mahal. ---------  

- Bahwa pada priode yang sama harga sapi impor berbeda 

dengan sapi lokal, awal tahun 2013 dikarenakan ada 

penurunan quota sehingga ada kenaikan penjualan sapi impor 

sebesar Rp. 500/kg   dari Rp. 34.000/kg, April Rp. 34.000/kg, 

Mei menjadi Rp. 36.000/kg Juni turun Rp. 35.000/Kg. ----------  

- Bahwa pemeliharaan sapi impor dengan sapi lokal berbeda 

pemeliharaannya, kalau sapi impor di lepas, sedangkan untuk 

sapi lokal diikat, sehingga kenaikannya harga rata-ratanya 

berbeda.    -----------------------------------------------------------------     

- Bahwa tahun 2013 dengan kondisi yang terjadi pada saat itu, 

terlapor tidak mengatur pembatasan pasokan, tetapi harus 

mengatur strategi usaha.  ----------------------------------------------  

- Bahwa Agustus 2015 quota sapi impor menurun, dan tidak ada 

sapi lokal, maka karena ada peningkatan overhad dan beban 

yang harus dikuti dengan pakan sapi, maka menaikan harga 

untuk estimasi kedepannya.  ------------------------------------------  

- Bahwa Juli 2015 penurunan quota oleh Pemerintah yaitu 

sebanyak 50.000 ekor baru dikeluarkan, terlapor tidak 

mengetahui sebelumnya bahwa Pemerintah akan menurunkan 

quota, terlapor mengajukan sebanyak 18.000 ekor, tetapi 

terlapor mengetahuinya pada saat SPI diterima dengan jumlah 

hanya 3.855 ekor, sehingga harus mengatur pengeluaran stok 

bulan kedepannya karena persediaan stok di kandang hanya 

3.000 ekor. ----------------------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2014 quota di buka lagi terlapor tidak mencoba 

dan mencari sapi lokal.  ------------------------------------------------  

- Bahwa awal 2015 ada pengalihan izin yang tadinya dikeluarkan 

oleh Departemen Pertanian ke Departemen Perdagangan. -------   

- Bahwa harga sapi bakalan dengan harga sapi potong berbeda 

karena sapi potong tidak dilakukan penggemukan lagi, sapi 

keluar dari kapal dibawa karantina selama 14 hari dan setelah 

itu sapi dijual ke pasaran, berbeda dengan sapi bakalan 

sehingga ada nilai tambah untuk sapi bakalan. --------------------  
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- Bahwa tahun 2014 perusahan menerima sapi impor bakalan 

sebanyak 41.853 ekor, sapi siap potong 8.999 ekor  --------------  

- Bahwa harga sapi potong di pasaran pada saat itu Rp. 31.000 – 

Rp. 35.000/kg sedangkan sapi bakalan Rp. 34.000/kg  ----------  

- Bahwa eksportir sapi di Australi yaitu Wellard dengan harga 

pembelian sapi bakalan tahun 2013 seharga  2,5 – 2,6 dollar, 

tahun 2014 naik 2,6 -2,7 dollar, 2015 naik 30 dollar dan Bulan 

Desember 2014 harga sapi sampai sekarang seharga 3,4 dollar. 

- Bahwa terlapor pernah ikut rapat APFINDO, di Apfindo tidak 

ada rapat rutin, tidak membicarakan penurunan quota, dan 

terlapor  pernah ikut pertemuan di Kementerian Pertanian yang 

isinya Cuma ramah tamah saja, tidak ada himbauan atau 

membicarakan harga, pasokan quota dan lain-lain.  --------------  

- Bahwa ketika ada mogok yang mengadakan mogok adalah 

pedagang daging bukan feedloter. -------------------------------------   

- Bahwa ketika ada pemogokan ada jagal yang melakukan mogok 

ada juga jagal yang tidak melakukan mogok, karena tipe jagal 

berbeda-beda ketika harga di feedloter naik harga di jagal juga 

naik, ketika feedloter menurunkan harga harga di jagal belum 

tentu turun. ---------------------------------------------------------------   

- Bahwa sebelum pedagang daging melakukan mogok pedagang 

mengeluhakan kenaikan harga kepada terlapor. -------------------   

- Bahwa karena Pemerintah mengeluarkan pembatasan quota, 

maka assosiasi banyak melakukan pertemuan dengan Kadin, 

Bin, yang  dilakukan jauh setelah demo, sehingga dengan 

pendekatan assosiasi kepada Pemerintah hasilnya quota oleh 

Pemerintah diperbesar pada 2016. -----------------------------------  

- Bahwa ketika ada rapat Dewan Asosiasi, rapat tersebut tidak 

pernah membicarakan bisnis, yang dibicarakan adalah 

mengenai kebijakan Pemerintah, training, tidak membicarakan 

masalah material/harga.  ----------------------------------------------  

- Bahwa ketika quota sudah ditentukan oleh Pemerintah maka  

assosiasi membicarakan hal itu, dan dalam assosiasi tidak 

membicarakan berapa tiap feedloter mendapatkan jatah quota.     

- Bahwa Pemerintah dalam mengeluarkan quata bersifat misteri 

yang sampai dengan saat ini tidak terbuka, walaupun assosiasi 

melalui direktur eksecutive penah menyampaikan kepada 

Pemerintah tetapi hasilnya sampai dengan saat ini tidak ada 

jawaban dari Pemerintah.  ---------------------------------------------  

- Bahwa yang menjadi pertimbangan Pemerintah dalam 

mengeluarkan izin impor yaitu; fasilitas kandang, skala 

ekonomi, dan pasar. -----------------------------------------------------   

- Bahwa terlapor biasanya menjual sapi sebulan sebanyak 3.000 

ekor.  -----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa akibat adanya kebijakan Pemerintah pada bulan, Juni, 

Juli, Agustus 2015 terlapor melakukan pengurangan karyawan 

dari total karyawan + 400 orang sekarang tinggal 150 orang, 
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dengan harga dipaksakan oleh Pemerintah sebesar Rp. 

38.000/kg harga tidak masuk karena punya harga produksi 

yang cukup mahal.  -----------------------------------------------------  

- Bahwa persaingan usaha pada sapi impor ini ketat karena 

harga jual ditentukan oleh kwalitas sapi itu, dan cost dan tidak 

ada room negosiasi, dan pedagang bisa lari.  -----------------------  

- Bahwa supply sapi dalam usaha ini tergantung dari kebijakan 

Pemerintah karena bahan baku masih dalam impor, sehingga 

kebijakan Pemerintah dan kepastian yang tidak jelas tentang 

izin impor dari Pemerintah menjadi problem. -----------------------   

- Bahwa terlapor kesulitan untuk mendapatkan sapi lokal karena 

sapi lokal jumlahnya ada atau tidak dan sulit untuk 

menentukan kwalitas sapinya yang beragam dengan harga dan 

populasinya sedikit, karena petani memiliki sapi lokal paling 

banyak 10 ekor untuk beberapa orang, kalau sapi impor 

dengan jumlah yang banyak untuk 1 orang petani. ---------------  

- Bahwa sapi lokal menjadi substitusi ketika keberadaan sapi 

impor tidak ada.  ---------------------------------------------------------  

- Bahwa yang membedakan harga yaitu karena kandungan 

daging dan tulang walaupun sama sehingga sapi bersifat 

heterogen.  ----------------------------------------------------------------  

- Bahwa sistem Pemerintah dalam menentukan quota masih 

bagus, tetapi yang kurang bagus adalah tidak adanya 

kepasatian penentuan quota yang akan dikeluarkan oleh 

Pemerintah, karena selamanya pelaku usaha akan bergantung 

pada kebijakan Pemerintah. -------------------------------------------   

- Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan harga naik yaitu ; ------  

 Supply bahan baku/quota -----------------------------------------  

 Harga bahan baku berdasarkan nilai dollar ---------------------  

- Bahwa importir daging sangat berpengaruh terhadap harga 

daging sapi di pasar.  ----------------------------------------------------  

 

4. TERLAPOR XIII (PT. LEGOK MAKMUR LESTARI) -----------------------  

ANNISA (Direktur)   ---------------------------------------------------------  

- Bahwa menjabat menjadi Direktur sejak tahun 2016, 

sebelumnya menjabat sebagai lagal manager di perusahan dan 

PT. Agrisatwa Jaya Kencana, dengan Komisaris perusahan 

Bapak M. Zulkarnaen, pemegang saham PT. MJK 99%, dan 1% 

Ahmad Nursada.  --------------------------------------------------------  

- Bahwa luas tanah terlapor untuk produksi sapi diatas tanah 

7,5 ha dengan kafasitas kandang 12.000 ekor. ---------------------  

- Bahwa memiliki 28 RPH, yang 2 RPH tidak aktif, sehingga total 

RPH yang aktif adalah 26 RPH sampai sekarang, dengan 

pangsa pasar 100% di wilayah Jabodetabek  -----------------------        
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- Bahwa mendapatkan izin impor sejak tahun 2013 dengan total 

6.000 ekor dan mendapatkan tambahan izin impor menjadi 

15.000 ekor.  --------------------------------------------------------------  

- Bahwa mekanisme pengurusan izin impor dari tahun 2012 – 

2015 tidak ada perubahan,  --------------------------------------------         

- Bahwa tahun 2014 Q1 mendapatkan sapi bakalan dan sapi 

siap potong, di Bulan Nopember dan Desember mendapatkan 

sapi siap potong sebanyak 4.000 ekor 25 % dari sapi bakalan.  -  

- Bahwa sapi impor dari Australi menggunakan kapal dengan 

berat badan sapi 300 Kg, kemudian sapi digemukan 90 – 120 

hari sehingga berat badan menjadi 500 Kg, dengan menghitung 

pengeluaran biaya-biaya pakan setiap harinya untuk 

penggemukan.   ----------------------------------------------------------   

- Bahwa pengemukan sapi bakalan memakan waktu 90-120 hari.  

- Bahwa proses kedatangan sapi harus masuk karantina selama 

14 hari, kemudian sapi dipilih ada yang 90 hari dan ada yang 

120 hari sapi untuk dilepas.  ------------------------------------------                

- Bahwa awal 2015 sapi kosong, dan bulan Pebruari baru 

mendapatkan izin impor, dan mendaptkan lagi bulan Mei, pada 

QIV permintaan 12.000 ekor tetapi Pemerintah hanya 

memberikan izin impor sebanyak 8.000 ekor.  ---------------------  

- Bahwa pada tahun 2105 izin quota (SPI) diterima pada tanggal 

10 Juli 2015, SPI dikirim ke Australi, dan sapi diterima pada 

Bulan Agustus – September, yang dapat dikonsumsi pada 

Bulan Desember.  --------------------------------------------------------  

- Bahwa pembelian sapi di Australi menggunkan nilai dollar Usa, 

dan pada saat Bulan Juli ke Juli dollar Usa naik, sehingga 

harga  penjualan naik sebesar Rp. 3.000/kg, dan selain itu juga 

kenaikan harga disebabkan karena ; ---------------------------------  

 Harga beli sapi impor di Australi dari Bulan Pebruari - 

Desember selalu naik,  ----------------------------------------------  

 Menghitung biaya produksi sebayak 20 item dan yang 

menjadi mahal adalah biaya pakan -------------------------------  

 Biaya tenaga kerja dan  ---------------------------------------------  

 Bunga bank. ----------------------------------------------------------  

Oleh karena itu terlapor harus memperhitungkan hal tersebut 

sehingga menyebabkan harga jual sapi impor menjadi naik   ----  

- Bahwa Bulan Agustus 2015 masih berjualan dengan memasok 

kepada 26 RPH yang ada.  ---------------------------------------------  

- Bahwa ketika ada pemogokan para jagal datang ketemu 

marketing menanyakan kenaikan harga, tetapi terlapor pada 

saat itu masih memasok sapi kepada RPH sesuai dengan 

permintaan. ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor bergabung dalam Asosiasi, ketika rapat di 

assosiasi pada tahun 2013 komisaris perusahaan datang dan 

meceritakan bahwa yang dibicarakan dalam assosiasi yaitu 

tentang kebijakan Pemerintah dan persyaratan teknik impor. ---   



 

 
-831 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

- Bahwa Terlapor pernah hadir dalam pertemuan assosiasi untuk 

membahas kebijakan Pemerintah dan membahas Permentan 

tahun 2013.  --------------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor tidak pernah menghadiri rapat assosiasi setelah 

adanya pemogokan. -----------------------------------------------------  

- Bahwa pada saat pemogokan harga sapi impor tanggal 8 

Agustus sebesar Rp. 44.000/kg  dan tanggal 09 Agustus menjai 

Rp. 38.000/kg ------------------------------------------------------------  

- Bahwa ketika harga di pasar naik terlapor tidak 

mengetahuinya, karena pernah ada kejadian harga di terlapor 

turun tetapi harga jagal di pasar harga naik. -----------------------  

- Bahwa tahun 2015 dengan menurunya quota dari Pemerintah 

maka mempengaruhi harga menjadi naik, sehingga terlapor  

mengalami kerugian dan akibatnya terlapor melakukan 

pengurangan karyawan dari jumlah karyawan 300 orang saat 

ini tinggal 130 orang.  ---------------------------------------------------  

- Bahwa yang membedakan terlapor dengan PT. Agrisatwa adalah 

pasar terlapor 100% Jabodetabek, sedangkan PT. Agrisatwa 

sebagian besar untuk wilayah Jawa Barat. -------------------------   

 

5. TERLAPOR VII (PT. BINA MENTARI TUNGGAL) -------------------------  

BUDI SATRIA, SH (Direktur)  ---------------------------------------------  

- Bahwa PT. Bina Mentari Tunggal didirikan pada tahun 1999, 

pemegang sahamnya Yuan Permata Ading, Alfatiana Avianti 

Adeng, usahanya bergerak dibidang penggemukan sapi bakalan 

untuk dipotong sendiri , sapi potong, dan industri daging. -------  

- Bahwa bahan baku sapi siap potong, sapi bakalan yang akan 

digemukan adalah sapi impor yang dibeli dari Australia 

(Eksportirnya  yaitu Internasional lake stoke, Ostrak, Halim) 

tahun 1999, dan sekarang eksportirnya hanya Internasional 

lake stoke. -----------------------------------------------------------------  

- Bahwa kandang dan RPH terletak di daerah Subang  -------------  

- Bahwa terlapor yaitu super market, modren market (lion, giant, 

dan lain-lain), dai daerah Jabodetabek. ------------------------------  

- Bahwa RPH yang dimiliki adalah RPH 1 type A potong yang 

dapat memotong 225 ekor/hari, dan RPH milik terlapor tidak 

pernah menerima pemotongan hewan dari yang lain selain milik 

terlapor, jagalnya ada di Jawa Barat dan Jakarta.  ----------------  

- Bahwa setiap tahun RPH di Audit, biaya dari terlapor  -----------   

- Bahwa tahun 1999 – 2010 selain menjual sapi potong menjual 

juga sapi hidup dengan tujuan pengendalian daging. -------------  

- Bahwa tahun 2012 -2015 penjualan dalam bentuk daging 

dengan, dahulu Jagal dapat memotong sapi potong di RPH 

sekarang sudah tidak bisa lagi. ---------------------------------------  

- Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan dengan pembatasan 

berat sapi dari Australi masuk ke Indonesaa seberat 350 Kg, 
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harga bergejolak karena ketersediaan sapi seberat tersebut 

terbatas. -------------------------------------------------------------------  

- Bahwa Pemerintah mengeluarkan kebijakan tujuanya adalah 

untuk perlindungan petani sapi di Indonesia, tetapi dampak 

dari kebijakan tersebut adalah semakin diatur sapi impor 

masuk, maka harga semakin mahal, sehingga harus bersaing 

dengan Vietnam dan Malaysia.  ---------------------------------------   

- Bahwa kebijakan Pemerintah biasa 700.000 ekor, sekarang 

menjadi 400.000 ekor.  -------------------------------------------------  

- Bahwa dahulu distribusi sapi lokal NTT terbesar di Jakarta -----  

- Bahwa tahun 2012 quota impor dikurangi dan melakukan 

penyerapan sapi lokal, sehingga naik karena supply and 

demend banyak, maka menyebabkan harga naik ------------------  

- Bahwa sebelum tahun 2009 selisih harga sapi lokal dengan 

sapi impor berkisar seharga Rp. 2.000 – Rp. 3.000/kg. -----------  

- Bahwa cara berhitung terlapor dengan industri rakyat berbeda, 

yaitu feedloter  memperhitungkan biaya pengeluaran selama 

penggemukan, biaya tenaga kerja, dan waktu penggemukan, 

sedangkan untuk industri rakyat tidak memperhitungkan hal 

tersebut karena memang tidak ada. ----------------------------------  

- Bahwa industri sapi importir bagi terlapor adalah merupakan 

bisnis.  ---------------------------------------------------------------------  

- Bahwa regulasi perizinan sapi impor potong dengan sapi impor 

bakalan adalah sama, SPI dikeluarkan dengan jangka waktu 3 

bulan, dan apabila tidak digunakan maka maka SPI tersebut 

hangus, dan pada tahun 2015 terjadi peralihan pengeluaran 

izin impor dari Kementan beralih kepada Kemendag.   ------------  

- Bahwa Agustus 2013 sampai dengan akhir 2014 kondisi jumlah 

volume tetap, sehingga harga turun. ---------------------------------   

- Bahwa tahun 2010-2011 tidak ada gejolak harga, karena sapi 

impor tetap, tahun 2012 ada pembatasan quota sehingga harga 

bergejolak naik, tahun 2013 Pemerintah mengeluarkan 

kebijakan mengenai sapi impor siap potong yang merupakan 

penyeimbang atas sapi bakalan, tahun 2014 sapi siap potong 

dilarang, sehinga dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang 

salah membuat gejolak harga dipasaran menjadi naik.  ----------  

- Bahwa negara yang bebas PMK adalah Australia.  -----------------  

- Bahwa yang menyebabkan sumber harga kenaikan harga 

adalah kebijakan Pemerintah. -----------------------------------------  

- Bahwa tahun 2014 dalam setahun terlapor mengimpor daging  

sebanyak 1700 ton, dan mendapatkan sapi impor sebanyak 

10.500 ekor, setahun (sehingga daging impor 50%, dari sapi 

impor yang diterima).   --------------------------------------------------      

- Bahwa untuk daging impor di jual ke industrian olahan Baso, 

Sosis, koleka dan supermarket.  --------------------------------------  

- Bahwa tahun 2014 daging frozen lebih murah dari daging fress. 

- Bahwa pasar daging fress masuk ke modern market. -------------   
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- Bahwa dilihat dari fungsi daging frozen, dan sapi lokal dapat 

mensubstitusi daging sapi impor.   -----------------------------------   

- Bahwa pada tahun 2015 Triwulan III Bulan Juli –Agustus 2015 

harga daging naik, dan terlapor tidak menjual daging keluar 

melainkan terlapor memotong sapi hasil penggemukan sendiri.  

- Bahwa dalam rapat Asosiasi tidak pernah membahas mengenai 

pengaturan harga, dan batas wilayah pasar, dan yang 

dibicarakan  ketika rapat asosiasi pada tahun 2015 yaitu 

mengenai sosialisasi Undang-Undang No. 41 tentang Udang-

Undang Peternakan. -----------------------------------------------------  

- Bahwa sejak berlakunya UU No. 4 tahun 2015 para terlapor 

hanya boleh mengimpor sapi jenis vidus stir, vidus haper.  ------  

- Bahwa terlapor mengetahui adanya pengurangan quota setelah 

SPI yang keluar pada Bulan Juli 2015 secara mendadak, 

sehingga  ------------------------------------------------------------------     

- kebijakan Pemerintah yang mendadak pada quota III tahun 

2015, kami (terlapor) rapat di Assosiasi APPINDO, dan hasil 

dari rapat tersebut di sampaikan oleh Direktur Eksecutive 

Appindo dengan megusulkan kepada pemeritah dan Dirjen 

Pertanian atas kebijakannya yang telah menurunkan quota 

secara mendadak, dan  pembatasan jenis sapi masuk ke 

Indonesia maka harga sapi murah. -----------------------------------  

- Bahwa para terlapor hanya butuh kepastian kebijakan 

Pemerintah, jangan ada kebijakan yang mendadak ----------------  

- Bahwa ketika kebijakan Pemerintah yang mendadak, bukan 

hanya terlapor saja yang merasakan terkejut, melaikan 

eksportir juga mendapatkan imbasnya, sehingga harga sapi di 

Australi naik disebabkan harus menghitung sapi yang sudah 

disiapkan dan harus di impor. -----------------------------------------  

- Bahwa yang menjadi kesalahan Pemerintah dalam 

mengeluarkan kebijakan yaitu karena sumber data yang kacau 

dari Kementan. -----------------------------------------------------------  

- Bahwa selain itu Pemerintah memeritahkan kepada para 

terlapor  untuk menurunkan harga dari Rp.44.000/kg menjadi 

Rp. 38.000/kg terlapor tidak bisa berbuat apa, terlapor dalam 

hal ini karena kebijakan Pemerintah harus mengikutinya 

karena ini merupakan perintah mentri sehingga perintah 

tersebut adalah perintah presidan, terlapor pada saat itu sudah 

tidak memperhitungkan untung atau rugi  -------------------------        

- Bahwa sapi berjenis heterogen.  ---------------------------------------  

- Bahwa ketika harga daging naik di pasaran, untuk mengotrol 

harga daging dipasaran bukan bagian atau urusan terlapor  ----  

- Bahwa kenaikan harga dari RPH/jagal dari Bulan Juli-Agustus 

2015 mengetahui dari media. ------------------------------------------  

- Bahwa pada Bulan Juli-Agustus 2015 stok sapi di kandang 

hanya 3000 ekor, sedangkan untuk permohonan pengajuan 

impor sebanyak 8000 ekor, realisasi impornya hanya sebanyak 
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900 ekor, sehingga perusahaan kekurang sapi, sehingga 

banyak membeli sapi siap potong dari terlapor lain.  --------------  

- Bahwa ketika ada pemogokan, para terlapor di undang 

pertemuan oleh Kementan atas undang Menteri Pertanian, 

tetapi tidak membicarakan hal apa-apa yang ada hanya 

undangan makan siang dan silaturahmi.  ---------------------------  

- Bahwa ketika Bulan Agustus 2015 harga naik sebesar Rp. 

45.000/kg, kementerian bersafari sendiri turun kepada terlapor  

untuk menurunkan harga dari Rp, 45.000/Kg menjadi Rp. 

38.000./Kg.  --------------------------------------------------------------     

 

6. TERLAPOR VIII (PT. CITRA AGRO BUANA SEMESTA)  -----------------  

DANNY (Direktur)   ----------------------------------------------------------  

- Bahwa didirkan sejak tahun 1998, berkantor di Jl. Dipati 

Bandung, dengan lokasi kandang terletak di Malambong Garut.  

- Bahwa bergerak dibidang usaha penggemukan sapi lokal dan 

sapi impor, dengan kapasitas kandang sebanyak 14.400 ekor --  

- Bahwa tahun 2012–2015 mendapatkan alokasi impor sebanyak 

4% dari nasional.  --------------------------------------------------------  

- Bahwa masa penggemukan sapi Impor dilakukan dalam jangka 

waktu 90 – 110 hari, dan masa penggemukan sapi lokal selama 

150 hari, sapi lokal membutuhkan adaptasi selama 1 bulan.  ---  

- Bahwa untuk pemasarannya di wilayah Bandung, Kota 

Bandung, Cirebon, Cikampek, Sukabumi, Purwakarta Jawa 

Barat sebanyak 99%, untuk Jabodetabek di bawah 1%.  ---------  

- Bahwa terlapor tidak memiliki RPH sendiri, untuk wilayah 

Jabodetabek RPHnya Karawaci, Tapos, Budiman, karet (3 RPH 

swasta, 2 RPH Pemerintah), pemasokan yang dilakukan ke RPH 

selain sapi impor juga memasok sapi lokal. -------------------------  

- Bahwa sejak berdiri sampai sekarang masih mengambil/ 

memperoleh sapi lokal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan atar 

pulau melalui pengiriman. ---------------------------------------------  

- Bahwa pemasokan untuk sapi lokal setiap tahunnya sebanyak :  

 2013 sebanyak 3.641 ekor ------------------------------------------  

 2014 sebanyak 1.127 ekor ------------------------------------------  

 2015 sebanyak 2.513 ekor ------------------------------------------  

- Bahwa pasokan sapi lokal sekarang mengurang karena susah 

dalam pasokan.  ----------------------------------------------------------  

- Bahwa rata-rata penjualan sapi impor perharinya sebanyak  ----  

 2012 sebanyak 66 ekor ---------------------------------------------  

 2013 sebanyak 68 ekor ---------------------------------------------  

 2014 sebanyak 67 ekor  ---------------------------------------------  

 2015 sebanyak 82 ekor ---------------------------------------------  

- Bahwa Penjualan sapi lokal pada bulan Juli, Agustus, 

September 2015 di atas rata-rata. ------------------------------------   
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- Bahwa pada tahun 2012 terlapor bergeser bisnis dari sapi lokal 

ke sapi impor dengan jumlah total impor tahun 2012 sebanyak 

18.000 ekor, tahun 2013 sebelum Bulan Juli sebanyak 13.000 

ekor.  -----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2013 ketika ada penurunan quota sapi 

impor, antisipasi yang dilakukan oleh terlapor  adalah membeli 

sapi lokal.  ----------------------------------------------------------------  

- Bahwa kondisi pembatasan quota impor yang dilakukan oleh 

Pemerintah berpengaruh kepada usaha terlapor, sehingga 

harga sapi lokal mempengaruhi pembentukan harga. -------------  

- Bahwa tahun 2013 ketika quota impor turun, harga menjadi 

naik, yang menjadi pertimbangan terlapor menaikan harga 

adalah sebagai berikut :  -----------------------------------------------  

 Biaya pakan -----------------------------------------------------------  

 Biaya overhad ---------------------------------------------------------  

 Stok/recostmen stok sapi lokal ------------------------------------  

 Kandang  --------------------------------------------------------------  

- Bahwa Pemotongan sapi harus dilakukan sesuai dengan 

ketentuan kesejahteraan hewan dan undng-undang, serta 

syariat sapi ketika di potong dalam kondisi baik tidak dalam 

keadaan memar.  --------------------------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2015 mengetahui ada pengurangan quota 

ketika SPI diterima dari Departemen Perdagangan, dan ketika 

quota turun semua terlapor tidak mengetahui harga daging  

dipasaran. -----------------------------------------------------------------  

- Bahwa ketika terjadi pemogokan pemintaan pasokan sapi ke 

RPH masih tetap terpenuhi. --------------------------------------------  

- Bahwa sistem penjualannya yaitu pedagang datang ke kandang 

melihat sapi, dan menawarkan harga kepada pedang, dan 

pedang menawarnya, sehingga terjadi kesepakatan, harga yang 

dijual pada saat itu adalah harga berdasarkan kesepakatan 

dengan  pedagang RPH/jagal, pembayarannya oleh pembeli 

dilakukan 4 hari setelah pemesanan dalam bentuk transfer 

maupun tunai.  -----------------------------------------------------------  

- Bahwa siapa saja bisa membeli tidak terbatas untuk jagal yang 

baru yang akan mengambil sapi di terlapor  ------------------------     

- Bahwa harga sapi yang di jual ke Bandung dan Jakarta bisa 

harganya sama tergantung dari kesepakatan antara terlapor 

dengan pembeli.  ---------------------------------------------------------  

- Bahwa persoalan harga menjadi naik karena ada aturan 

pembatasan quota, sehingga reperensi harga mempengaruhi 

karena kebijakan Pemerintah.  ----------------------------------------  

- Bahwa tahun 2014 ketika tidak ada pembatasan quota, tidak 

ada permasalahan mengenai harga.  ---------------------------------  

- Bahwa tahun 2014 ketika tidak ada penurunan quota harga 

pada Bulan Juni sebesar Rp. 34. 000/Kg, Bulan Juli Rp. 
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34.000/Kg, Bulan Agustus/lebaran Rp. 35.500,/Kg, Nopember 

Rp. 34.000/Kg.  ----------------------------------------------------------  

- Bahwa ketika quota sapi impor turun maka RPH diberikan sapi 

lokal, dan RPH menerimanya.  ----------------------------------------  

- Bahwa market/konsumen perusahaan yaitu kolega, pasar 

tradisional, dan industri baso di Karawaci.  -------------------------  

- Bahwa Bulan Juli – Agustus 2015 terjadi kenaikan harga 

karena periode lebaran dan penurunan quota.  --------------------  

- Bahwa pada tahun 2015 terlapor mengalami kerugian ---------- .  

- Bahwa terlapor tergabung dalam assosiasi dan Terlapor 

menjadi Anggota Dewan Assosiasi, tahun 2015 menghadiri 

pertemuan dengan Kementan tetapi dalam pertemuaan tersebut 

tidak membahas hal apa-apa hanya acara makan siang 

bersama dan silaturahmi, setelah itu tidak ada pertemuan lain.        

- Bahwa selain ke 32 terlapor yang dalam KPPU ini, ada feedloter 

lain yang mengirim sapi ke Jabodetabek seperti PT. Berdikari 

dan PT. Pupuk Kujang tidak masuk dalam Terlapor di KPPU. ---    

 

7. TERLAPOR VI (PT. AUSTASIA STOCKFEED) DAN  ----------------------  

TERLAPOR XVII (PT. SANTOSA AGRINDO)  --------------------------  

SAVWAN (Direktur)  --------------------------------------------------------  

- Bahwa PT. SANTOSA AGRINDO didirikan pada tahun 2001, 

sahamnya 99% PT.Santoso Agrindo dan 1% PT. Ciomas 

Adisatwa dan PT. AUSTASIA STOCKFEED didirikan pada tahun 

2005 dengan Komposisi saham 99 % PT. The Java Santori 

Austrak  dengan direktur yang sama kedua PT. Tersebut.  -------  

- Bahwa kedua terlapor tersebut berbisnis sejak tahun 2005 di 

bidang penggemukan sapi potong impor, 2007 bridding 

sebanyak 6.000 ekor bibit impor (sapi betina produktif).  --------  

- Bahwa kapasitas kandang sama sebanyak 15.000 ekor.  ---------  

- Bahwa lokasi kandang Terlapor VI seluas 260 Ha terletak di 

Lampung Timur, Terlapor XVII seluas 90 Ha di Lamongan, RPH 

untuk kedua terlapor ada di bawah terlapor XVII, dan satu RPH 

di Serang.  -----------------------------------------------------------------  

- Bahwa kapasitas potong di RPH Serang sebanyak 90 ekor/hari, 

selebihnya diserahkan kepada coustemer, RPH di Bandung, 6 

RPH Jabodetabek, 1 RPH Lampung, 1 RPH Palembang, 1 RPH 

Padang.  -------------------------------------------------------------------  

- Bahwa kedua terlapor tersebut pemasarannya sama yaitu 

wilayah Jabodetabek 50%-60% ----------------------------------------  

- Bahwa bridding selain untuk sapi impor, terlapor juga 

melakukan bridding untuk sapi lokal, dan pada tahun 2010 

untuk khusus wilayah Jawa Timur ada larangan dari Gubernur 

Jawa Timur bahwa sapi impor tidak boleh masuk ke wilayah 

Jawa Timur, sehingga untuk sapi impor hanya untuk wilayah 

Lampung saja.  -----------------------------------------------------------  
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- Bahwa realisasi impor satu tahun untuk 2 terlapor adalah 

yaitu;   ---------------------------------------------------------------------  

 Tahun 2009 sebanyak 137.000 ekor  -----------------------------  

 Tahun 2010 sebanyak 80.000 ekor  ------------------------------  

 Tahun 2011 sebanyak 65.000 ekor  ------------------------------  

 Tahun 2012 sebanyak  48.000 ekor ------------------------------  

 Tahun 2013 sebanyak 33.000 ekor  ------------------------------  

 Tahun 2014 sebanyak 72.000 ekor  ------------------------------  

 Tahun 2015 sebanyak 76.000 ekor -------------------------------  

- Bahwa tahun 2010 quota impor menurun karena ada 

pembatasan dari Australi yaitu adanya video animal walfare 

dan harus ada supply chain yang sudah akreditasi.  --------------  

- Bahwa tahun 2011 impor menurun karena ada pembatasan 

dari Pemerintah yang menentukan berat sapi yang boleh 

masuk, sehingga pada saat itu menggemukan sapi lokal 

sebanyak 7.000-10.000 ekor. ------------------------------------------   

- Bahwa sebelum menggemukann sapi impor di bawah tahun 

2009-2010 terlapor menggemukan sapi lokal dan tahun 2011 

penggemukan sapi lokal sekitar 4.000 – 5. 000 ekor/tahun. -----  

- Bahwa tahun 2010-2011 harga sapi naik ketika ada 

penurunan/ pembatasan dari Pemerintah, maka dengan 

pertimbangan report keharga beli sapi impor, terlapor 

memengambil tindakan yaitu penghematan biaya pangan dan 

pengurangan karyawan.  -----------------------------------------------          

- Bahwa terlapor membeli sapi lokal dari petani yaitu 

Rp.4.500.00,- Rp.5.000.000,-/ekor, digemukan dan di jual 

dengan harga RP.10.000.000 - Rp. 11.000.000,- dengan berat 

badan 250 kg.  -----------------------------------------------------------  

- Bahwa yang membedakan harga jual sapi lokal antara terlapor  

dengan petani yaitu terlapor dalam menentukan harga jual 

menghitung biaya overhad sedangkan petani tidak 

diperhitungkan karena petani tidak membeli rumput untuk 

pakan sapi.  ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa yang menjadi penyebab kenaikan harga sapi lokal yaitu 

faktor supply and demend, sehingga dengan kondisi tersebut 

sapi impor menjadi substitusi dari sapi lokal  ----------------------     

- Bahwa pengajuan bisnis awalnya dimulai dari pengajuan quata, 

dan berdasarkan tersebut baru bernegosiasi dengan pihak 

eksportir, pengajuannya dilakukan oleh masing-masing 

terlapor. -------------------------------------------------------------------  

- Bahwa pada Bulan Oktober tahun 2014 harga beli di Australi 

sebesar Rp. 36.000/kg sedangkan harga jual sebesar Rp. 

32.000,/Kg.  --------------------------------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2014 harga sapi di Australi pada Q2 harga 

sapi di Australi turun murah, Q3 harga mulai naik, dan Q4 

harga menjadi mahal.  --------------------------------------------------  
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- Bahwa eksportir  Australi yaitu Wellejt, Austrek, ellders, 

frontier. --------------------------------------------------------------------  

- Bahwa volume rata-rata penjualan harga sapi di pasaran 

pertahun ------------------------------------------------------------------  

 Januari  5.000 – 6.000 ekor tahun 2015 turun  ----------------  

 Pebruari 5.000 ekor  -------------------------------------------------  

 April, Mei, Juni 6.000 – 7.000 ekor  ------------------------------  

 Juli 6.500 ekor  -------------------------------------------------------  

 Agustus 6.000 ekor  tahun 2015 turun menjadi 5.000 ekor. 

Bahwa yang menjadi penyebab turun penjualan karena 

permintaan pasar turun.  ----------------------------------------------    

- Bahwa yang menjadi alasan eksportir di Australi menaikan 

harga pasokan sapi adalah karena populasi sapi di Australi 

menurun. ------------------------------------------------------------------  

- Bahwa proses cara pemilihan Direktur Eksecutive Appindo 

berdasarkan munas Appindo.  -----------------------------------------  

- Bahwa kedua terlapor masuk dalam Assosiasi Appindo tetapi 

tidak aktif di dalam Assosiasi Apindo, quota biasanya 

dibicarakan pada Bulan Desember/akhir tahun, pada Bulan 

Juli 2015 tidak pernah ada pertemuan di Assosiasi, mengetahui 

adanya quota ketika SPI diterima yang sudah ditetapkan oleh 

Pemerintah, dan ketika ada pertemuan di Appindo yang selalu 

dibahas adalah mengenai kebijakan Pemerintah dan tidak 

pernah ada pembicaraan masalah penetapan harga karena 

untuk masalah harga merupakan rahasia perusahan dimana 

para terlapor full berkompetisi di pasar yang harus memikirkan 

kepentingan pasar. ------------------------------------------------------  

- Bahwa ketika harga sapi mahal yang menjadi permasalahan 

adalah penetapan Pemerintah yang menentukan quota, 

sehingga  harga sapi lokal lebih mahal dibandingkan dengan 

harga sapi impor, tetapi untuk memenuhi komsumsi nasional 

sapi lokal menjadi substitusi dari sapi impor. ----------------------  

- Bahwa bisanya setelah lebaran harga sapi turun, tetapi setelah 

Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menurunkan quota 

dari 200.000 menjadi 50.000 ekor, sehingga harga menjadi 

naik, faktor yang menjadi penyebab harga naik adalah harga 

supply sapi di Australi menjadi naik di karena eksportir harus 

menghitung kembali pengiriman sapi yang sudah disiapkan 

untuk di ekspor menjadi berkurang. ---------------------------------  

- Bahwa sapi lokal memiliki market tersendiri yaitu untuk 

wilayah Jawa Timur sebanyak 95% tergantung dari supply and 

demend, sehingga harga sapi lokal tidak dapat mempengaruhi 

harga sapi impor.  -------------------------------------------------------  

- Bahwa bulan Juli tahun 2015 saat diturunkan quota, tidak ada 

pengaruh, Terlapor masih tetap mengeluarkan pasokan sapi ke 

pedagang, tetapi harus mengatur volume pengeluaran dimana  

sapi yang sudah siap dikeluarkan dan dimana yang belum siap 
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dikeluarkan, karena sapi yang datang di Q3 baru bisa dijual 

pada Bulan Januari.  ----------------------------------------------------  

- Bahwa cara penjualan sapi pada caustamer adalah 

menawarkan harga, lalu ditawar oleh pembeli dan disepakati 

baru sapi diambil dari kandang oleh caustamer. -------------------   

- Bahwa pembeli yang terbesar adalah RPH Lemah Jaya, Depok, 

Bandung.  -----------------------------------------------------------------  

- Bahwa PT. Java Santori Austrak tidak memiliki ekspor lissensi 

pembibitannya menggunakan welerj 40% total pembelian dari 

JSA 10% dari total CIES.  ----------------------------------------------  

- Bahwa penentuan harga pasar untuk 2 terlapor adalah sama, 

tidak ada perbedaan. ----------------------------------------------------  

- Bahwa Terlapor VI bergerak memiliki sapi impor indukan 

umumnya betina produktif, dan hasilnya di potong di RPH 

sendiri. ---------------------------------------------------------------------   

- Bahwa penggemukan sapi impor selama 120 hari, kalau lewat  

hari tersebut maka daging sapi akan menurun, karena yang 

meningkat adalah lemak, dan untuk menyikapi hal tersebut 

terlapor harus merubah cara pola makan dengann cara 

finniser, hal tersebut memang tidak lajim untuk dilakukan 

tetapi harus dilakukan oleh terlapor.  --------------------------------  

- Bahwa ketika Pemerintah mengeluarkan perintah untuk 

menurunkan harga, maka tidak ada kesepakatan dari semua 

terlapor, tetapi hal tersebut adalah perintah Pemerintah maka 

terlapor harus memenuhinya untuk menurunkan harga sapi 

tersebut ke harga Rp. 38.000/kg.  ------------------------------------  

- Bahwa ketika terjadi pemogokan terlapor masih mensupply 

sapi, dan RPH yang pada saat itu melakukan pemotongan 

adalah RPH Semanan.  -------------------------------------------------  

- Bahwa Assosiasi pernah menyampaikan masalah pengurangan 

quota kepada Pemerintah sejak tahun 2010.  ----------------------  

- Bahwa rekomomendasi izin impor dari Kementan sekarang dari 

Kemendag. ----------------------------------------------------------------  

- Bahwa ketika mengajukan rekomendasi izin impor, penentuan 

juamlah izin impor yang diterima terlapor tidak mengetahuinya, 

mengetahuinya setelah SPI diterima, rekomendasi yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah tidak sama dengan kenyataannya.    

- Bahwa untuk Triwulan III kedua perusahaan mengajukan izin 

impor sebanyak 20.000 ekor realisari dari Pemerintah sebanyak 

5.100 ekor. ----------------------------------------------------------------  

- Bahwa keterangan yang di sampaikan untuk kedua terlapor 

adalah sama yang menjadi perbedaan terlapor VI melakukan 

pembibitan sapi impor/bridding  sedangkan terlapor XVII hanya 

penggemukan sapi bakalan, bahwa untuk bridding tidak ada 

pembatasan jatah quota, sedangkan untuk sapi bakalan ada 

pembatasan jatah quota  -----------------------------------------------  
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8. TERLAPOR I (PT. ANDINI KARYA MAKMUR)   

TERLAPOR XXIX (PT. KADILA LESTARI JAYA)  --------------------------  

HANDI TANU SAPUTRA (General Manager)   ---------------------------  

- Bisnis usahanya di penggemukan bahan baku sapi impor dan 

sapi lokal potong. --------------------------------------------------------  

- Bahwa Komposisi saham untuk Terlapor I yaitu Agus Triatmojo 

77%, Yuniarto Mandala 17%, Iman 17%, yang didirikan pada 

tahun 2007, dan mulai bisnis penggemukan sapi lokal dan sapi 

impor sejak tahun 2012. ------------------------------------------------  

- Bahwa lokasi kandang terletak di Daerah Cijapati Bandung. ----   

- Kapasitas kandang sebanyak 18.500 ekor di kali 4 kapasitas 

produksi dalam 1 tahun, sebelum tahun 2010 utilitas bergerak 

70%, tetapi setelah tahun 2010 – 2015 bergerak 20-30%. --------   

- Bahwa hasil dalam rapat Assosiasi yaitu melakukan kerjasama 

dengan UGM mengenai populasi sapi lokal Indonesia, 

melakukan sensus ternak tahun 2011, yang dalam 

kenyataannya menghasilkan populasi sapi lokal sebanyak 14,8 

juta ekor, sedangkan target 14,2 juta ekor dan hasilnya 

membuat kementrian yakin atas perhitungan tersebut, pada 

kenyataannya logika terbalik bahwa 5.000 ton daging yang 

diperlukan oleh warga Indonesia untuk di konsumsi x 250 juta 

jiwa warga Indonesia, setiap tahun, sehingga 90% domestik 

supply tidak ada yang menjaga, jadi yang selalu di kontrol 

adalah sapi impor bukan sapi lokal, dihuitung oleh Pemerintah 

Cuma hanya populasi tetapi tidak dilihat dalam supply and 

demind untuk rakyat. ---------------------------------------------------   

- Bahwa teknik penggemukan sapi impor di Indonesia lebih 

efisien di bandingkan di Australi.  ------------------------------------  

- Bahwa sejak tahun 2011 seluruh hasil pertanian dikenakan 

PPN oleh Pemerintah.  ---------------------------------------------------  

- Bahwa sejak tahun 2010 – 2014 mulai terjadi angka-angka 

yang kisruh puncaknya pada tahun 2013.  -------------------------  

- Bahwa pada 14 Desember 2012 Surat Izin Impor sapi bakalan 

masuk ke Indonesia dengan ditentukan masa berlakunya, 

sebanyak 10.344 ekor sapi impor yang diterima yang sudah 

ditentukan tiap triwulannya, berbeda dengan kebutuhan pasar 

yang tidak ditentukan sehingga harga pasar ditentukan 

semuanya oleh pedagang, dan terlapor tidak mempunyai 

kemampuan untuk menilai harga daging di pasaran. -------------  

- Bahwa tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 pembelian sapi 

lokal, tahun 2013 pedang sapi lokal di Bandung melakukan 

demo bahwa terlapor tidak boleh masuk ke pasar hewan untuk 

membeli sapi lokal, sehingga harga naik dan quota sudah 

dibatasi.  ------------------------------------------------------------------  
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- Bahwa tahun 2014 kemampuan ekspornya untuk Australi 

terbatas walaupun quota tidak diperluas dan menjadikan harga 

stabil. ----------------------------------------------------------------------   

- Bahwa tahun 2015 harga pembelian sapi lokal naik dari petani, 

dan pada saat itu quota diturunkan oleh Pemerintah sehingga 

terlapor tidak mampu untuk membeli sapi lokal.  -----------------  

- Bahwa tahun 2013 dilakukan sensus ulang yang hasilnya 

kehilangan 2,5 juta ekor sehingga menjadi 12 juta ekor sapi, 

sehingga terlapor mengalami kerugian.  -----------------------------  

- Bahwa tahun 2011 dilakukan integritasi sapi sawit yang 

berpotensi untuk menyembuhkan industri sapi potong 

Indonesia. -----------------------------------------------------------------  

- Bahwa ketika pengajuan izin impor dari Pemerintah 

realisasinya yang diteima yaitu :  -------------------------------------  

 Tahun 2012 hanya 91,5 %  -----------------------------------------  

 Tahun 2013 hanya 92,6 %  -----------------------------------------  

 Tahun 2014 hanya 82,2%  -----------------------------------------  

 Tahun 2015  diterima 100%  ---------------------------------------  

- Bahwa tahun 2012 kafasitas kandang sudah digabung antara 

sapi lokal dengan sapi impor. ------------------------------------------  

- Bahwa realisai izin impor tahun 2014 dalam setahun : -----------  

 Triwulan I    sebanyak 5.929 ekor ---------------------------------  

 Triwulan II   sebanyak 6.500 ekor ---------------------------------  

 Triwulan III  sebanyak 3.500 ekor  --------------------------------  

 Triwulan IV  sebanyak 4.500 ekor  --------------------------------  

- Bahwa realisai izin impor tahun 2015 dalam setahun : -----------  

 Triwulan I   sebanyak 3.000 ekor  ---------------------------------  

 Triwulan II  sebanyak 5.721 ekor  ---------------------------------  

 Triwulan III sebanyak 1907 ----------------------------------------  

 Triwulan IV tidak memperoleh.  -----------------------------------  

- Bahwas Surat Izin Impor untuk Triwula IV tahun 2015 tidak 

mengetahuinya sampai dengan akhir Januari 2016. --------------  

- Bahwa ketersedian sapi lokal tahun 2012 sebanyak 1.326 ekor, 

tahun 2013 sebanyak 6.948 ekor, tahun 2015 Bulan Agustus 

sebanyak 577 ekor  ------------------------------------------------------  

- Bahwa dengan kodisi pada Bulan Agustus 2015 terlapor  

melakukan berbagai upaya untuk memepertahankan 

perusahannya menghitung dengan cara melakukan 

pengurangan tenaga kerja, , biaya pakan, biaya-biaya lain.  -----  

- Bahwa mekanisme pembelian sapi impor adalah memesan sapi 

sesuai dengan surat izin impior dengan jumlah yang telah 

ditentukan, lalu mengirim performa invoice dengan cara 

comitmen lisan, yang dibayar dengan harga perkilo setelah sapi 

datang dipelabuhan bongkar dengan disaksikan oleh kedua 

belah pihak. ---------------------------------------------------------------  
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- Bahwa market perusahaan untuk wilayah Jabodetabek 

(Jakarta, Bogor dan Tangerang), yaitu : 

 Tahun 2012 sebanyak 0,51 % -------------------------------------  

 Tahun 2013 sebanyak 0,52 % -------------------------------------  

 Tahun 2014 sebanyak 0,56 % -------------------------------------  

 Tahun 2015 sebanyak 0,15% --------------------------------------  

Pelanggan-pelangganya dari kawan-kawan lama, dimana 

mereka kurang pasokan mereka datang ke kandang lalu 

diberikan pasokan.  -----------------------------------------------------  

- Bahwa realisasi penjualan ke Wilayah Jabodetabek yaitu; 

 Tahun 2012 sebanyak 2.745 ekor dari angka impor 10,7% --  

 Tahun 2013 sebanyak 2.831 ekor dari angka impor 11,8% --  

 Tahun 2014 sebanyak 3.034 ekor ---------------------------------  

 Tahun 2015 sebanyak 1.817 ekor dari angka impor 17% -----  

Sisa dari sapi impor yang ada di pasarkan ke Wilayah Bandung, 

dan sekitarnya ke RPH, tidak pernah menjual kepada feedloter 

lain, dan terlapor bertanggung jawab pada saat pemotongan 

sapi selanjutnya bukan tanggung jawab terlapor lagi. ------------   

- Bahwa pada tahun 2007 – 2009 impor dibebaskan oleh 

Pemerintah, tanggal 20 Januari 2010 Pemerintah 

mengeluarkan surat bahwa untuk sapi bakalan impor 

menggunakan quota dari Pemerintah. -------------------------------  

- Bahwa terlapor mendukung swasembada sapi oleh Pemerintah, 

tetapi jangan cuma implementasi harusnya populasi dipelihara 

sementara komsumsinya tidak dapat ditahan sehingga harus 

impor sapi.  ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa karena kebijakan Pemerintah yang salah menghitung 

sehingga menjadi permasalahan  -------------------------------------  

- Bahwa kenaikan harga di Triwulan III tahun 2015 akibat sapi 

tidak ada, sehingga harga menjadi mahal. --------------------------  

- Bahwa dengan adanya pembatasan quota dari Pemerintah 

maka harga naik dan terlapor harus menghitung ; ----------------  

 Harga beli di Australi harga naik pembelian dengan 

menggunakan dollar Usa sebesar Rp. 43.815/Kg. -------------  

 Biaya masuk sebesar 5% -------------------------------------------  

 PPN dan PPH  ---------------------------------------------------------  

 Biaya penyusutan dari pelabuhan sampai ke kandang 

terlapor   ---------------------------------------------------------------  

Sehingga untuk menentukan harga jual  dihitung dari akhir 

penggemukan sapi yaitu ;   

 Biaya total harga pembelian sapi dari pembelian sampai 

kandang sebesar Rp. 50.000,/kg sedangkan harga yang 

ditawarkan dalam penjualan  sebesar Rp. 40.000/kg, karena 

landing cost lebih tinggi dari penjualan. -------------------------  

- Bahwa harga penjualan ditentukan  oleh kesepakatan kedua 

belah pihak antara penjual dengan pembeli. ------------------------  
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- Bahwa terlapor aktif di organisasi Appindo, dan tidak ada 

kesepakatan harga yang dibicarakan ketika rapat di Appindo, 

dan juga tidak pernah ada kesepakatan harga antara Appindo 

dengan Pemerintah,  ----------------------------------------------------   

- Bahwa Appindo tidak pernah bertemu dengan pedagang sapi. --  

- Bahwa pada tahun 2015 para terlapor di undang oleh 

Kementan, dan dalam acara tersebut tidak pernah 

membicarakan harga, yang ada hanya acara makan siang dan 

silaturahmi. ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa harga penjualan sapi impor Bulan Juli – Agustus 2013 

harga sebesar Rp. 35.500/kg rata Rp. 34.000/kg sampai pada 

RPH, dan untuk penjualan harga daging di pasar terlapor tidak 

mengetahuinya.  ---------------------------------------------------------  

- Bahwa harga sapi impor pada Bulan Agustus 2015 di Daerah 

Bandung sama dengan Jakarta sebesar Rp. 40.000/kg.  ---------  

- Bahwa pedagang daging pada Bulan Agustus 2015 baik di 

Jakarta maupun di Bandung melakukan mogok, tetapi ketika 

mogok terlapor masih mengirim pasokan sapi kepada RPH yang 

tidak melakukan mogok.  -----------------------------------------------  

- Bahwa yang menjadi pertimbangan terlapor untuk mengajukan 

SPI yaitu ; -----------------------------------------------------------------   

 Optimilasi Kandang dan Produksi  --------------------------------  

 Permodalan  -----------------------------------------------------------  

 Tenaga kerja  ----------------------------------------------------------  

 Pasar/sisi penjualan.  -----------------------------------------------  

Sejak tahun 2013 pengajuan SPI diajukan setiap triwulan. ------      

- Bahwa pendistribusian sapi ke wilayah Jabodetabek pada 

tahun 2013 yaitu ;  ------------------------------------------------------  

 Januari 30 ekor ------------------------------------------------------  

 Pebruari  kosong -----------------------------------------------------  

 Maret 133 ekor  -------------------------------------------------------  

 April 108 ekor ---------------------------------------------------------  

 Mei 606 ekor  ---------------------------------------------------------  

 Juni  333 ekor  -------------------------------------------------------  

 Juli  311 ekor  --------------------------------------------------------  

 Agustus 711 ekor ----------------------------------------------------  

- Bahwa untuk supplyer ekspor sapi impor dari Australi ke 

perusahaan adalah Wellajt, dan  Halllim.  ---------------------------  

- Bahwa kenaikan harga di pasaran pada Bulan Agustus 2015 

adalah diluar jangkauan terlapor  ------------------------------------   

- Bahwa tidak pernah ada perjanjian mengenai harga dengan 

terlapor lain.  -------------------------------------------------------------  

- Bahwa ketika ada rapat di Assosiasi tidak pernah 

membicarakan harga jual sapi di pasaran, harga sapi di 

pasaran adalah Tabu.  --------------------------------------------------  
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- Bahwa ketika terjadi kekurangan pasokan sapai impor, maka 

sapi lokal sebagai pengganti (substitusi).  ---------------------------  

- Bahwa pada Bulan Agustus 2015 ketika quota diturunkan oleh 

Pemerintah yang jumlah quata hanya 50.000 ekor di Triwulan II 

terlapor menerima sapi sebayak 1097 ekor, semua caustemer 

terlayani, dan ketika jumlahnya bertambah dan barang ada 

semua caustemer terlanyani juga, sehingga penjualan mulai 

dari tahun 2012 – 2015 tidak ada masalah dan hambatan,  

harganya diterima oleh pasar Jabodetabek.  ------------------------  

- Bahwa ketika tidak ada keseimbangan supply and demend 

maka harga menjadi naik.  ---------------------------------------------  

- Bahwa penjualan pada tahun 2015 sebanyak 17% di jual ke 

Jabodetabek kepada pelanggan RPH Karawaci sebanyak 328 

ekor pertahun dan H. Abud sebanyak 1.000 ekor pertahun yang 

paling terbesar, selain itu juga ke RPH Cakung H. Warsito. ------  

- Bahwa penentuan kebijakan mengenai berat badan sapi impor 

dari Australi  yang boleh diterima seberat 350 Kg.  ----------------  

- Bahwa ketika terjadi pemogokan pada Bulan Agustus 2015, 

maka terlapor dalam menjual harga daging pada tahun 2015 

seharga yaitu ;  -----------------------------------------------------------  

 Pebruari seharga Rp. 37.500/kg  ----------------------------------  

 Maretseharga Rp. 38.500/Kg  --------------------------------------  

 April seharga Rp. 36.500/kg  --------------------------------------  

 Mei seharga Rp. 36.500/kg -----------------------------------------  

 Juni seharga Rp. 37.500/kg ---------------------------------------  

 Juli seharga Rp. 38.000/kg  ---------------------------------------  

 Agustus seharga Rp. 40.000/kg   ---------------------------------   

- Harga pokok beli sapi sampai tempat tahun 2015 pada bulan 

Maret Rp. 40.000,/kg  - Rp.43.543/kg , sehingga stok Bulan 

tersebut di jual pada bulan Juni, Juli, Agustus 2015.  ------------  

- Bahwa penjualan hasil produk penggemukan sapi di jual ke 

pasar . ANDIbecak sebesar + 90%, Pabrik Baso, koleka, dan 

industi sebesar 10%   ---------------------------------------------------     

- Bahwa Terlapor XXIX mulai beroprasi lagi pada tahun 2014 

dengan bisnis sapi impor sebanyak 13.000 ekor setahun, tahun 

2015 hanya menerima sebanyak 5475 ekor sampai dengan 

Triwulan III.  --------------------------------------------------------------  

- Bahwa keterangan yang dijelaskan Terlapor I sama dengan 

keterangan Terlapor XXIX. ---------------------------------------------  

 

9. TERLAPOR V (PT.ANDINI AGRO LOKA)   -------------------------------  

JOKO IRYANTONO (Direktur)  -------------------------------------------  

- Bahwa perusahaan didirikan pada tanggal 10 Desember 2009, 

berlokasi di Daerah Lampung Tengah seluas 40 Ha, dengan 

kapasitas kandang sebanyak 3000 ekor.  ---------------------------  
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- Bahwa komposisi peternak terpadu dengan pakan yang 

ditanam sendiri dengan menanam pohonan hijau untuk 

makanan ternak.  --------------------------------------------------------  

- Bahwa pada Bulan Maret 2013 baru mulai perdana impor sapi 

dengan mendapatkan izin impor sebanyak 500 ekor.  ------------  

- Bahwa tahun 2014 mendapatkan jatah quota sebanyak 7.254 

ekor dengan realisasinya hanya sebanyak 5.969 ekor  ------------  

- Bahwa tahun 2015 mendapatkan izin impor sebanyak 8.155 

ekor realisasinya 100%.  ------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2013 ekspotir yaitu Seal, dan tahun 2015 beralih 

ke eksportir Wellajt. -----------------------------------------------------  

- Bahwa untuk pasarnya menjual kepada 10 RPH untuk wilayah 

Jabodetabek  yaitu 1 di Cipinang, 1 di Tangerang, duiluar 

Jabedetabek yaitu ;  Bandar Lampung, Pagar Alam, Rugu 

Lingau, dan Pangkal Pinang.  ------------------------------------------  

- Bahwa awal beridirnya yaitu kearah menggunakan sapi lokal 

yang diambil dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan 

tahun 2013 dihentikan karena hitungan harga pembelian 

sudah tidak masuk lagi karena harga tidak kompetitif.  ----------  

- Bahwa kedatangan sapi impor dari Welljt Australi  

menggunakan 4 unit kapal dengan kapasitas sapi 20.000 ekor 

masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Panjang Bandar 

Lampung,  -----------------------------------------------------------------  

- Bahwa kedatangan sapi impor realisasi izin impor tahun 2015 

yaitu;  ----------------------------------------------------------------------  

 Januari, Pebruari kosong -------------------------------------------  

 Awal Maret sebanyak 1.000 ekor  ---------------------------------  

 Akhir Maret sebanyak 990 Ekor  ----------------------------------  

 April sebanyak 1.000 ekor  -----------------------------------------  

 Mei sebanyak 650 ekor  ---------------------------------------------  

 Juni sebanyak 600 ekor --------------------------------------------  

 Juli  kosong  ----------------------------------------------------------  

 Agustus 548 ekor  ----------------------------------------------------  

 September kosong  ---------------------------------------------------  

 Oktober 1.100 ekor --------------------------------------------------  

 Desember 1.457 ekor  -----------------------------------------------  

- Bahwa setelah lebaran sudah kekurangan stok sapi di 

kandang, sehingga sedikit menjual sapi ke Jabdetabek karena 

sudah tidak dapat pasokan.  -------------------------------------------  

- Bahwa pada Bulan Agustus 2015 terlapor mengetahui ada 

mogok dari media, dan pada saat itu terlapor tidak memasok 

sapi untuk wilayah Jabodetabek, tetapi tetap memasok sapi 

untuk wilayah Sumatra karena tidak ada permintaan dan 

pasokan saat itu kurang. -----------------------------------------------   
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- Bahwa sebelum adanya pemogokan terlapor telah 

memberitahukan kepada kedua RPH di Jakarta, karena stok 

berkurang dan telah habis pada saat lebaran.  ---------------------  

- Bahwa terlapor masuk dalam Assosiasi sebagai anggota dewan 

assosiasi, dan sering hadir ketika ada rapat assosiasi, pada 

dasarnya dalam rapat assosiasi tidak pernah membahas 

mengenai harga, yang dibahas dalam assosiasi yaitu 

mensosialisasikan Peraturan Menteri Pertanian, dan 

perdagangan dan maslah pelatihan di Australia, sedangkan 

untuk bisnis tidak pernah dibicarakan dalam rapat Assosiasi. --   

- Bahwa setelah ada pemogokan ada undangan rapat di 

Kementerian Pertanian, yang ikut adalah staff, dan hasilnya 

cuma ramah tamah dan dan makan siang.  -------------------------  

- Bahwa setelah adanya mogok tidak pernah ada lagi rapat di 

Assosiasi.  -----------------------------------------------------------------  

- Bahwa sistem pembelian sapi pada eksportir sapi impor di 

Asutrali yaitu setelah SPI diterima dari Kemendag, SPI tersebut 

di E-mail dan di terima oleh eksportir pembayaran 35% melalui 

transfer setelah sapi sudah di kapal dilakukan pembayaran 

35%, sesuai dengan invoice yang diterima, sisanya pembayaran 

dibayar setelah sapi diterima, dan sapi dimasukan dalam 

karantina selama 30 hari. ----------------------------------------------  

- Bahwa pada bukan Agustus 2015 karena stok sapi kurang, 

maka terlapor mengeluarkan pasokan sesuai dengan stok yang 

ada kepada RPH, terlapor tidak pernah membeli sapi impor 

kepada terlapor lain.  ----------------------------------------------------  

- Bahwa penjualan sapi impor tahun 2015 yaitu;  -------------------  

 Januari minggu I sebanyak 41 ekor, minggu II sebanyak 42 

ekor, minggu III sebanyak 105 ekor, dan minggu IV 
sebanyak 202 ekor.  -------------------------------------------------  

 Pebruari minggu I sebanyak 137 ekor, minggu II sebanyak 
268 ekor, minggu III sebanyak 145 ekor, dan minggu IV 

sebanyak 12 ekor.  ---------------------------------------------------  

 Maret minggu I sebanyak 24 ekor, minggu II sebanyak 3 

ekor, minggu III sebanyak 12 ekor, dan minggu IV sebanyak 
54ekor  -----------------------------------------------------------------  

 April minggu I sebanyak 14 ekor, minggu II sebanyak 63 

ekor, minggu III sebanyak 106 ekor, dan minggu IV 
sebanyak 110 ekor ---------------------------------------------------  

 Mei minggu I sebanyak 111 ekor, minggu II sebanyak 172 
ekor, minggu III sebanyak 149 ekor, dan minggu IV 

sebanyak 204ekor ----------------------------------------------------  

 Juni minggu I sebanyak 155 ekor, minggu II sebanyak 410 

ekor, minggu III sebanyak 304 ekor, dan minggu IV 
sebanyak 418 ekor   -------------------------------------------------    

- Bahwa penjualan sapi impor tahun 2013 yaitu ;  ------------------  

 Januari – Pebruari kosong/tidak ada penjualan  ---------------  

 Awal Maret sebanyak 500 ekor  ------------------------------------  

 Akhir Maret sebanyak 750 ekor -----------------------------------  
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 April tidak ada penjualan/kosong ---------------------------------  

 Awal Mei 1.250 ekor  ------------------------------------------------  

 Akhir Mei 1.000 ekor ------------------------------------------------  

 Juni – Juli tidak ada penjualan/kosong  -------------------------  

 Agustu 1.250 ekor ---------------------------------------------------  

 September – Oktober tidak ada penjualan/kosong  ------------  
- Bahwa tahun 2013 Kementeriaan Perdagangan mengundang 

terlapor untuk memberikan masukan kepada Pemerintah, 

bahwa sapi di lapangan kosong., sehingga kemendag 

memberikan tambahan atas kekurangan tersebut. ----------------  

- Bahwa dasar dari Kemendag memberikan kekurangan sapi siap 

potong tersebut Kemendag turun langsung ke lapangan 

mengawasi keberadaan sapi -------------------------------------------  

- Bahwa pemberian izin pada awal tahun 2013 dikeluarkan oleh 

Kementan, pertengahan tahun 2013 izin impor dikeluarkan 

oleh Kemendag, pada saat pemberiaan izin impor dari 

kementan terlapor diberikan sedikit dengan tujuan untuk 

swasembada, tetapi melihat realisasi di lapangan persediaan 

sapi siap potong tidak cukup maka diberikan tambahan sapi 

siap potong dengan tujuan untuk menstabilkan harga. ----------            

- Bahwa penambahan izin impor tahun 2013 berikan, tetapi 

pembelian sapi tergantung stok/pasokan dari Australi. ----------  

- Bahwa pengajuan izin impor dilakukan pertiga bulan. ------------   

- Bahwa sapi bakalan yang dierima biasanya beratnya 35 kog, 

tetapi ada juga yang beratnya 290 kg, sehingga butuh waktu 

untuk menggemukan sapi tersebut dengan memakan waktu 

120 – 140 hari.  ----------------------------------------------------------  

- Bahwa 1000 ekor sapi yang diterima pada akhir April 2015 di 

jual pada Bulan Juli karena permintaan besar di Hari Raya Idul 

Fitri, dengan terpaksa persediaan sapi yang belum cukup umur 

sudah di jual,  sehingga tidak ada penjualan sapi pada Bulan 

Agustus 2015.  -----------------------------------------------------------  

- Bahwa harga jual sapi tahun 2015 ada kenaikan yaitu; ----------  

 Mei Rp. 36.000/kg  --------------------------------------------------  

 Juni Rp. 36.000/kg --------------------------------------------------  

 Juli Rp. 37.500/kg ---------------------------------------------------  

 Agustus Rp. 39.000/kg. ---------------------------------------------  
Pertimbangan terlapor menaikan harga adalah;  -------------------  

 Harga perolehan/harga beli di Australi sudah naik  -----------  

 Dollar naik/pembelian dengan dollar -----------------------------  

 PPH Impor 2,5% ------------------------------------------------------  

 Bea masuk 5% --------------------------------------------------------  

 Biaya Dokumen cleaner di pelabuhan ----------------------------   

 Biaya Karantina  -----------------------------------------------------  

 Biaya transportasi  ---------------------------------------------------  

 Biaya penyusutan sapi  ---------------------------------------------  

 Biaya tenaga kerja dan lain-lain.  ---------------------------------  
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- Bahwa ketika ada kenaikan harga terlapor tidak pernah 

menanyakan kepada pedagang, mengenai berapa pedagang 

menjual harga daging perkilo dipasar.  ------------------------------  

- Bahwa ketika ada kenaikan harga terlapor tidak pernah melihat 

harga pesaing, melain yang dilihat oleh terlapor adalah menjaga 

kedekatan dengan pedagang/pelanggan-pelanggan. ---------------  

- Bahwa ketika harga ada kenaikan terlapor tidak memelihara 

sapi lokal karena harga sapi lokal lebih tinggi dari sapi impor, 

selain itu pasokannya sulit, pertumbuhannya kurang bagus, 

dan jaraknya jauh akan menentukan  susut dan stress.  --------  

- Bahwa resiko/hambatan yang terjadi ketika pembeli dari 

Jabodetabek membeli sapi ke terlapor,  karena harus melewati 

penyebrangan kapal sehingga sapi akan mengalami penyusutan 

dan kematian.  -----------------------------------------------------------        

- Bahwa tahun 2015 terlapor menjual sapi pertahun sebanyak 

8.055 ekor, menjual ke Jabodetabek sebanyak 67 ekor (kurang 

dari 10%)  sisa dijual ke Sumatra.  -----------------------------------  

- Bahwa alasan terlapor tidak memelihara sapi lokal yaitu ;  ------  

 Pengambilannya jauh/hambatan jarak sehingga mengalami 

penyusutan dan kematian ------------------------------------------  

 Harga lebih mahal  ---------------------------------------------------  

 Tingkat stress lebih tinggi sehingga kenaikan berat badan 

lebih lambat naik.  ---------------------------------------------------  

 Pasokannya sulit -----------------------------------------------------  
- Bahwa tahun 2014 setelah leberan (Hari Raya Idul Fitri) 

menteri Perdagangan mengundang Appindo dan pedang 

menanyakan kenaikan harga, alasan pedagang menaikan harga 

pada saat itu karena lemak tidak laku, jeroan murah, kaki dan 

kepala murah, harus membayar THR karyawan dan 

membutuhkan ekstra kerja sehingga menjadi komplek harga 

naik.  -----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor kesulitan untuk mendapatkan pasokan sapi 

lokal dari Jawa Timut disebabkan banyak sapi lokal betina 

yang produktif dipotong, tetapi yang dilaporkan yang di ptotong 

adalah sapi jantan, sehingga lebih mudah mendapatkan 

pasokan sapi impor dan memeliharanya dibandingkan sapi 

lokal. -----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa regulasi kebijakan Pemerintah yang tidak pasti 

membuat ketidak jelasan atas industri persapian.  ----------------  

- Bahwa karena tidak ada kepastian quota yang menyebakan 

tidak ada kepastian dari Australi, sehingga tidak menyiapkan 

kapal dan dampaknya menyebakan harga menjadi naik.  --------  

- Bahwa ketika beralih ke eksportir lain dari Australi, maka 

terlapor  harus di Audit lagi oleh eksportir tersebut. --------------   

 

10. TERLAPOR XXII (PT. KARIYANA GITA UTAMA)  -------------------------  

SURATNO (Direktur Oprasional).   ---------------------------------------  
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- Bahwa perusahaan didirikan sejak tanggal 08 Juli 1996,  

perusahaan merupakan anak perusahaan dari PT. Berdikari 

Karya Utama, dengan sahamnya Yayasan Bina Sejahtera 

(Bulog) sebesar 70%, Direktur 7%, Komisaris 13 %, perorangan 

10%.  -----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa usahanya bergerak di penggemukan sapi lokal dan 

impor.  ---------------------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor membeli sapi lokal bakalan dari Petani di 

Daerah NTT, dan Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumba, Bali.  -----  

- Bahwa kafasitas kandangnya dapat menampung 75.000 ekor, 

letak kandang di Daerah Curug Sukabumi. -------------------------  

- Bahwa usaha sapi impor bakalan dari Australi di mulai tahun 

2014, dengan mengajukan izin impor sebanyak 19.600 ekor, 

persetujuan izin impor diperoleh sebanyak 16.720 ekor, 

realisainya 14.345 ekor.  -----------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2015 pengajuan izin impor sebanyak 19.000 ekor, 

persetujuan impor 15.331 ekor, realisasi impor 15.220 ekor, 

dengan perincian :  ------------------------------------------------------  

 Quota I sebanyak 3.031 ekor (Januari, Pebruari kosong, 

Maret sebanyak 3.031 ekor, April kosong) -----------------------  

 Qouta II sebanyak 5.789 ekor (Mei sebanyak 3.989 ekor, 

Juni sebanyak 348 ekor, Juli sebanyak 1.452 ekor)  ----------  

 Quota III sebanyak 914 ekor (Agustus sebanyak 914 ekor, 

September-Oktober kosong)  ---------------------------------------  

 Quota IV sebanyak 5.556 ekor (Nopember sebanyak 2.763 

ekor, Desember sebanyak 2.793 ekor) ----------------------------  

Sisanya dibeli dari feedloter lain yaitu PT. Fourtuna Lampung 

karena kehabisan sapi siap potong.  ---------------------------------     

- Bahwa pendistribusianya tahun 2015 untuk wilayah 

Jabodetabek sebesar 41% untuk wilayah Depok, Bogor dan 

Jakarta, sisanya untuk wilayah Jawa Barat (Sukabumi, dan 

Cianjur). -------------------------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2014 mendapatkan sapi impor sendiri dan 

membeli dari feedloter lain, dengan jumlah yaitu ; -----------------  

 Januari kosong -------------------------------------------------------  

 Awal Pebruari sebanyak 1.440 ekor -------------------------------  

 Akhir Pebruari sebanyak 3.415 ekor ------------------------------  

 April – Mei kosong  ---------------------------------------------------  

 Juni sebanyak 3.494 ekor   -----------------------------------------  

 Juli kosong ------------------------------------------------------------  

 Agustus sebanyak 44 ekor beli dari feedloter lain --------------  

 September sebanyak 2.349 ekor -----------------------------------  

 Oktober sebanyak 2014 ekor ---------------------------------------  

 Nopember sebanyak 483 ekor --------------------------------------  

 Desember sebanyak 400 ekor dari feedloter lain.  --------------  
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- Bahwa karena kekurangan stok dan banyak permintaan dari 

pelanggan, terlapor membeli sapi  siap potong dari terlapor lain, 

dengan cara  sapi tersebut dibawa ke kandang sendiri, karena 

pelanggan/pedangan tidak mau mengambil dari kandang 

terlapor  lain, sehingga yang menyaksikan ketika sapi 

dtiimbang adalah terlapor harus memperhatikan penyusutan 

berat badan disebabkan sapi yang dibeli dari Lampung, 

penyusutan biasanya sebesar 7% - 10%. ----------------------------         

- Bahwa tahun 2015 penjualan sapi impor dan lokal sebanyak ; -  
 

Sapi Impor Sapi Lokal 

Januari sebanyak 1578 ekor 

Pebuari sebanyak 1755 ekor 

Maret sebanyak 747 ekor 

April sebanyak 1221 ekor 

Mei sebanyak 1693 ekor  

Juni sebanyak 1922 ekor 

Juli sebanyak 3607 ekor 

Agustus sebanyak 347 ekor 

September sebanyak 734 ekor 

Oktober sebanyak 897 ekor  

Nopember sebanyak 987 ekor 

Desember sebanyak 912 ekor   

Januari sebanyak 53 ekor 

Pebuari sebanyak 30 ekor 

Maret sebanyak 3 ekor 

April sebanyak 2 ekor 

Mei sebanyak 8 ekor  

Juni sebanyak 37  ekor 

Juli sebanyak 247 ekor 

Agustus sebanyak 49 ekor 

September sebanyak 881 ekor 

Oktober sebanyak 80 ekor  

Nopember sebanyak 84 ekor 

Desember sebanyak 142 ekor   

 

- Bahwa pada Bulan Agustus 2015 stok sapi dikandang sudah 

habis, karena pada saat Hari Raya Idul Fitri/lebaran banyak 

permintaan sehingga sapi yang belum siap di jual terpaksa 

harus dijual dengan tujuan untuk menjaga pelanggan agar 

tidak lari pada terlapor lain. -------------------------------------------  

- Bahwa penggemukan sapi umumnya dilakukan selama 90 – 

120 hari, kalau lewat waktu tersebut maka sapi banyak 

mengandung lemak dan kwalitas sapi turun, dan optimalnya 

juga kurang baik maka harga jualnya akan menjadi turun ------  

- Bahwa harga jual sapi tahun 2015 mengalami kenaikan pada 

Bulan Juli Rp.42.860/kg Bulan Agustus Rp. 42.748/kg, ketika 

harga naik terlapor masih tetap menjual sapi kepada 

pelanggan, dan sebelum tanggal 09 Agustus terlapor masih 

menjual sapi untuk wilayah Jabodetabek, dan saat mogok 

terlapor tidak menjual ke Jabodetabek, terlapor cuma hanya 

melayani jual wilayah Cianjur dan Sukabumi, mengingat stok 

sapi di kandang sedikit. ------------------------------------------------     

- Bahwa yang membedakan harga jual sapi adalah kwalitas sapi 

tersebut, tergantung jenisnya.  ----------------------------------------  

- Bahwa terlapor masuk dalam Assosiasi APPINDO, pada saat 

mogok Bulan Agustus 2015 tidak pernah ada pembicaraan 
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mengenai harga dalam Assosiasi Appindo, dan tidak ikut dalam 

undangan kementerian. ------------------------------------------------    

- Bahwa September 2015 terlapor masih memelihara sendiri sapi 

lokal yang diambil dari daerah, selama + 3 bulan untuk 

memperbaiki kwalitasnya, dengan alasan bahwa untuk 

memenuhi populasi, dan kebutuhan sapi lokal, permintaan sapi 

lokal banyak di hari qurban (Idul Adha),  ----------------------------  

- Bahwa tahun 2015 distribusi sapi impor ke wilayah 

Jabodetabek sebanyak 563 ekor per bulan, rata 19 ekor sehari 

dalam setahun. 

- Bahwa pendistribusikan sapi impor dilakukan ke 7 RPH untuk 

wilayah Jabodetabek yaitu; Pulo Gadung, Legenda Bekasi, 

Eldes Kampus ITB, Santiko Tambun, Samba Sukatani, 

Kranggan Bekasi,  dan  19 RPH luar Jabodetabek. ----------------  

- Bahwa ketika harga naik, harga sapi sama antara terlapor satu 

dengan terlapor lain karena masing-masing terlapor 

mempunyai perhitungan, menjaga stok sendiri-sendiri, sumber 

sapinya sama dari Australi sehingga dapat menentukannya 

sama, tidak ada kesepakatan antara para terlapor mengenai 

harga, karena harga merupakan rasia sehingga tidak mau 

terjebak oleh terlapor lain ketika membicarakan harga, 

beroprasinya harga di pasar ditentukan oleh supply and 

demend. -------------------------------------------------------------------  

- Bahwa tidak ada informasi harga di pasar dari pihak lain, 

untuk menentukan harga berdasarkan naluri jual beli, karena 

harga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara terlapor 

dengan pembeli.  ---------------------------------------------------------  

- Bahwa dengan kebijakan Pemerintah yang tidak pasti, terlapor 

harus menghitung sendiri secara naluri untuk menjaga 

mempertahankan perusahaan.  ---------------------------------------  

- Bahwa terlapor untuk menetukan harga yaitu harus 

menghitung harga pokok pembelian sapi impor dan situasi dan 

kebutuhan terlapor   ----------------------------------------------------  

- Bahwa ekspotir dari Australi yaitu Shell. ----------------------------  

- Bahwa untuk pakan sapi, terlapor mengelola pakan sendiri 

dengan bahan baku lokal, untuk biaya penggemukan biaya 

pakan memakan biaya sebesar Rp. 15.000/hari.  -----------------   

- Bahwa sapi impor yang dibeli dengan berat 350  dibeli dengan 

harga Rp. 12.000.000, - digemukan selama 120 dengan berat 

menjadi 450-500 kg dijual dengan harga 15 juta tergantung 

harga jual itu juga.  ------------------------------------------------------  

 

11. TERLAPOR XXX (CV. MITRA AGUNG SANGKURIANG)  ----------------  

KUSNADI TATANG, SH (Direktur)   ---------------------------------------  

- Bahwa perusahaan berdiri sejak tahun 2009, pemegang saham 

Tatang, dan Suryana 80%, tetapi suryana pasif tidak ikut 
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dalam oprasional perusahaan di Direksi, kewenangan untuk 

memutuskan pembelian, penjualan adalah Tatang, dan baru 

disampikan kepada Suryana. ------------------------------------------             

- Bahwa tahun 2009 – 2013 usahanya bergerak dibidang 

perternakan sapi lokal, dan karena harga sapi lokal mahal 

maka  mulai tahun 2014 menggemukan sapi impor. --------------  

- Bahwa tahun 2009 mempunyai lahan peternakan seluas 10 ha 

sekarang berkembang menjadi 20 ha, dengan kapasitas 

kandang tahun 2009 menampung sebanyak 2.000 ekor, dan 

diatas tahun 2009 sampai tahun 2015 kapasitas kandang 

menampung 6.000 ekor. ------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2014 izin impor yang diperoleh sebanyak 12.431 

ekor, realisasinya sebanyak 11.927 ekor, dengan perincian ; ----  
 

Quota  Sapi Bakalan Sapi Siap Potong 

I 2.148 ekor 

Januari 877 ekor 

Pebruari 745 ekor 

Maret 526 ekor 

283 ekor 

Pebruari 77 ekor 

Maret 206 ekor  

II 3.200 ekor 

April 1250 ekor 

Mei kosong 

Awal Juni 1038 ekor  

Pertengahan Juni 277 ekor  

Akhir Juni 635 ekor  

500 ekor 

III 3.200 ekor 

Awal Agustus 1284 ekor 

Ahir Agustus 760 ekor  

September 1156 ekor 

Kosong 

IV 3.000 ekor 

Oktober 800 ekor 

Nopember 799 ekor 

Desember 1398 ekor 

100 ekor 

Desember 100 ekor  

 

- Bahwa tahun 2015 impor sapi bakalan yang diterima ; -----------  
 

Quota 1 Januari Kosong 

Pebruari 800 ekor 

Maret 1102 ekor  

Quota 2 April 1.300 ekor 

Mei 1.500 ekor 

Juni 252 ekor  

Juni 250 ekor datang tanggal 1 Juli 2015 

Quota 3 Juli 1.581 ekor  

Agustus 658 ekor 

September kosong  

Quota 4 Oktober 1796 ekor datang 15 Oktober 2015 

Oktober 1.354 ekor datang 30 Oktober 2015  

Nopember kosong  

Desember kosong 
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- Bahwa terlapor tidak memliki RPH sendiri, RPH yang 

dipergunakan yaitu RPH Imcopabri/koprasi,RPH Giamandiri 

Depok.  --------------------------------------------------------------------  

- Bahwa pemasarannya dilakukan di Daerah Cianjur dan 

sekitarnya, RPH milik Pemerintah daerah. --------------------------  

- Bahwa tahun 2014  pemasaran untuk Jabodetabek di Daerah 

Pamulang dan Bekasi sebanyak 218 ekor setahun, tahun 2015 

pemasarannya hanya 1,17%. Sebanyak 136 ekor setahun. ------  

- Bahwa tahun 2015 untuk Jabodetabek pelanggan bernama 

peros menggunakan RPH Giamandiri, dan tahun 2014 

pembelinya bernama H. Muhidin menggunakan RPH Imkopabri. 

- Bahwa distribusi untuk wilayah Jabodetabek pertahun tidak 

menentu, pembeli yang datang sendiri ke terlpaor, karena 

pasokan sapi untuk wilayah Cianjur juga tidak mencukupi. -----  

- Bahwa harga jual ditempat sama tahun 2014 tidak 

mengeluarkan biaya ongkos kirim, karena pembeli yang datang 

sendiri dengan menggunakan truknya dari Cianjur setelah 

menjual kulit.  ------------------------------------------------------------  

- Bahwa Bulan Agustus tahun 2015 tidak menjual ke wilayah 

Jabodetabek.  -------------------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2014 penjualan sapi impor ke Jabodetabek ke 

RPH Imcopabri sebanyak;  ---------------------------------------------  

 September sebanyak 72 ekor ---------------------------------------  

 Oktober sebanyak 14 ekor ------------------------------------------  

 Nopember sebanyak 84 ekor ---------------------------------------  

 Desember sebanyak 12 ekor ---------------------------------------  

- Bahwa tahun 2015 penjualan rata-rata perbulan sapi lokal dan 

impor sebanyak ;  --------------------------------------------------------  

 Januari sebanyak 3.724 ekor --------------------------------------  

 Pebruari sebanyak 37.710 ekor  -----------------------------------  

 Maret sebanyak 38.530 ekor ---------------------------------------  

 April sebanyak 37.947 ekor ----------------------------------------  

 Mei sebanyak 37.924 ekor ------------------------------------------  

 Juni sebanyak 37.979 ekor -----------------------------------------  

 Juli sebanyak 38.746 ekor -----------------------------------------  

 Agustus sebanyak 40.749 ekor  -----------------------------------  

 September sebanyak 3.946 ekor -----------------------------------  

 Oktober sebanyak 39.838 ekor ------------------------------------  

 Nopember sebanyak 40.508 ekor  ---------------------------------  

 Desember sebanyak 41.072 ekor ----------------------------------  

Harga sapi lokal lebih tinggi dari harga sapi impor.  ---------------  

- Bahwa Harga penjualan sapi impor pada Bulan Agustus 2015 

sebesar Rp. 41.500/kg, harga sapi lokal pada saat itu Rp. 

45.000/kg – Rp. 46.000/kg, selisih harga sapi lokal dengan sapi 

impor biasanya Rp.1.000/kg – Rp. 2.000/kg tetapi pada saat 

itu selisih Rp. 5.000/kg -------------------------------------------------  
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- Bahwa dari tahun 2009 – 2013 harga sapi lokal naik terus 

drastis, karena wajar pasokan/kapasitas sapi lokal sedikit.  ----  

- Bahwa untuk sapi lokal bakalan digemukan kembali 

memerlukan waktu 4-5 bulan, tidak pernah membeli sapi siap 

potong untuk sapi lokal   -----------------------------------------------   

- Bahwa mekanisme penjualan sapi yaitu terlapor menawarkan 

harga sapi kepada pembeli/pedagang sebesar Rp. 42.000/kg, 

lalu pedagang/pembeli menawar harga tersebut sebesar Rp. 

41.500/kg dan disepakati harga tersebut (harga di Cianjur pada 

saat itu). -------------------------------------------------------------------  

- Bahwa tanggal 11 Agustus 2014 terlapor belum masuk dalam 

Assosiasi, setalah itu baru masuk assosiasi tetapi tidak aktif, 

dan tidak pernah ikut rapat assosiasi, biasanya sekertaris yang 

selalu mewakili rapat di assosiasi, bahwa seingat sekertais 

rapat tanggal 11 Agustus 2015 di Asosisasi hanya absensi saja 

yang dilakukan secara rolling, hasilnya tidak tahu/lupa isi 

rapat tersebut, selain itu juga terlapor tidak pernah tanya ke 

sekertaris hasil rapat tersebut, dan terlapor  tidak pernah ikut 

pertemuan di kementan,   ----------------------------------------------             

- Bahwa pada tahun 2015 penjualan sapi impor ke Jakarta 

sebanyak  -----------------------------------------------------------------  

 Agustus kosong  ------------------------------------------------------  

 September sebanyak 72 ekor  --------------------------------------  

 Desember sebanyak 64 ekor  ---------------------------------------  

Yaitu sapi impor berjenis firos  ----------------------------------------  

- Bahwa Bulan Agustus 2015 terlapor tidak memasok sapi impor 

untuk Jabodetabek Karena pasokan sapi untuk wilayah Cianjur 

juga tidak mencukupi. --------------------------------------------------  

- Bahwa ideal penggemukan sapi impor 90 – 120 hari, masa 

penggemukan yang paling bagus adalah 100 hari, kalau lebih 

dari batas maksimal maka kwalitas sapi kurang baik 

disebabkan tumbuh lemak.  -------------------------------------------  

- Bahwa pakan sapi impoir adalah konsentrat 60% yang buat 

sendiri.  --------------------------------------------------------------------  

- Bahwa berat pertumbuhan sapi impor sehari biasanya 1 kg – 

1,20 kg dikali masa penggemukan, biaya pertambahan berat 

badan sapi dalam masa penggemukan seberat 1 kg/hari 

memakan biaya sebesar Rp.36.000 – Rp. 37.000.  -----------------  

- Bahwa harga pembelian sapi bakakalan dari Ausrtrali dibeli 

dengan  harga dolar dikali berat perkoli ditambah penyusutan 

10-12 kg, dan masa pemulihan selama 1-2 minggu (kadang-

kadang masih kurang).   ------------------------------------------------  

- Bahwa harga penjualan sapi impor terlapor dengan  PT. 

Sampurna berbeda, terlapor mengetahui dari 

pembeli/pelanggan yaitu H. Muhidin yang mengatakan bahwa 

harga terlapor lebih mahal dari CV. Mitra Agro Sampurna -------   
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- Bahwa pada Bulan Juli 2015 terlapor menjual sapi kepada 

perusahaan CV. Mitra Agro Sampurna sebanyak 460 ekor.  -----  

- Bahwa ketika terjadi penurunan quota dari Pemerintah, 

terlapor  untuk memenuhi pasaran beralih ke sapi lokal yang 

dibeli beli sendiri di pasar Magetan, dan Wonosobo. --------------   

- Bahwa kenaikan harga tahun 2015 lebih dahulu terjadi 

sebelum Pemerintah menentukan quota  ----------------------------  

- Bahwa terlapor tidak ikut campur untuk menentukan harga 

daging di pasar, terlapor hanya menjual sapi sampai ke 

RPH/Jagal.  ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa pola penjualan yang dilakukan terlapor tergantung 

momen -momen bulan sehingga dapat menikan dan 

menurunkan harga, biasa pada bulan puasa harga sapi turun, 

pada hari raya/lebaran harga sapi naik, dan terlapor baru bisa 

menghitung untung – ruginya secara global pertahun sehingga 

diketahui nilainya. -------------------------------------------------------  

- Bahwa harga penjualan sapi impor pada saat lebaran lebih 

mahal dibandingkan dengan bulan-bulan lain karena 

pertimbangannya kalau bulan-bulan lain kepala, tulang dan 

jeroan masih bisa dijual sedangkan di hari raya/lebaran tidak 

dapat dijual. --------------------------------------------------------------  

- Bahwa harga setelah Idul Fitri/lebaran sampai sekarang naik 

disebabkan harga pembelian sapi impor di Australi 

menggunkan dollar yang tinggi sehingga menyebabkan harga 

menjadi naik.  ------------------------------------------------------------    

- Bahwa penjualan sapi lokal kepada komsumen kadang-kadang 

mahal, kadang-kadang sama tergantung bulan-bulan tertentu.     

- Bahwa ada terlapor lain di Daerah Cianjur yang memasok sapi 

impornya ke Daerah Jabodetabek yaitu PT. WMP 

kedudukannya di Cikalong - Cianjur  yang tidak masuk dalam 

LDP. ------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa tujuan terlapor masuk dalam APPINDO hanya untuk 

mendapatkan informasi di Australia tentang Wellfere. ------------  

- Bahwa dengan adanya penentuan quota dari Pemerintah 

mengakibatkan harga naik karena kekurangan pasokan dan 

harus mencari pasokan sapi lokal. -----------------------------------  

- Bahwa sapi lokal dapat mendistribusi sapi impor untuk 

memenuhi permintaan pelanggan. ------------------------------------  

- Bahwa eksportinya dari Australi yaitu Wellajt, Austrak, Frontir, 

Internasional lake stok memalui agent di Jakarta.  ----------------  

 

12. TERLAPOR XXXI (CV. MITRA AGRO SAMPURNA)   -----------------  

REZA KHOERUDDIN (Direktur)   -----------------------------------------   

- Bahwa perusahaan didirikan pada tahun 2011, dengan 

komposisi saham Reza Khoeruddin 50%, Hadi Pangestu 25%, 

dan Suryana 25%.  ------------------------------------------------------     
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- Bahwa lokasi kandang terletak di Kedaung Subang Jawa Barat, 

dengan kapasitas kandang tahun 2011 sebanyak 500 ekor, 

tahun 2012 kapasitas kandang menjadi 1500 ekor. ---------------  

- Bahwa awal mulainya berbisnis sapi lokal 100% dan tahun 

2013 berubah bisnis ke sapi impor dengan mengurus izin 

impor. ----------------------------------------------------------------------   

- Bahwa impor perdana dilakukan pada tahun 2014, tetapi tidak 

meninggalkan sapi lokal sampai sekarang yang selalu ada di 

kandang dengan jumlah sebanyak 5% - 10% dari sapi yang ada 

di kandang. ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2014 pengajuan izin impor sebanyak ; --------------  
 

Quota Pengajuan Realisasi 

Q1 

 

Q2 

 

 

Q3 
 

 

Q4 

 

Sapi Bakalan 1.052 ekor 

 

Sapi siap Potong 400 ekor  

Sapi Bakalan 1450 ekor 

 

Sapi Bakalan  
 

 

Sapi Bakalan 1300 ekor  

Sapi Bakalan 1.052 ekor 

 

Sapi siap potong103 ekor 

Sapi Bakalan 166 ekor 

 

Sapi Sipa Potong 660 ekor 
Sapi Bakalan 300 ekor 

 

Sapi bakalan 200 ekor dan Sapi 

bakalan 1100 ekor  

- Bahwa tahun 2015 memperoleh izin impor sebanyak;  -----------  
 

Quota Dapat Izin Impor Tanggal Realisasi Realisasi 

Q1 

 

Q2 

 

 

 

Q3 

Q4 

 

 

Sebanyak 1068 ekor 

 

Sebanyak 2700 ekor 

 

 

 

Sebanyak 329 ekor 

Sebanyak 2900 ekor 

18-02-2015 

10-03-2015 

27-04-2015 

07-05-2015 

12-06-2015 

07-08-2015 

15-10-2014 

30-10-2016 

500 ekor 

 

700 ekor 

800 ekor 

405 ekor 

 

329 ekor 

1500 ekor 

1460 ekor 

 

- Bahwa pendistribusiannya dilakukan ke Jabodetabek, tahun 

2014 sebanyak 90,64% sisanya ke wilayah Subang Jawa Barat, 

tahun 2015 ke Jabodetabek 58,02% sisanya ke wilayah Subang 

Jawa Barat. ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa RPH untuk wilayah Jabodetabek yaitu CV. Sinar 

Mulya/Pamulang, Inkopabri/Cilangkap pelanggan H. Muhidin, 

Mandiri, Cibinong/Hj. Ina, Pulogadung/H. Warsito, 

Cikaret/Budiman, Bayar/Ujang, Peros/Tengki, 

Sukirman/Tengki, Hallalan Toyiban/Jati Asih –Bekasi. ----------  

- Bahwa Distribusi terbesar di Jabodetabek tahun 2014 ke 

Pelanggan H. Muhidin RPH Inpobari sebanyak 1500 ekor, tahun 

2014 ke RPH Mandiri sebanyak 1703 ekor.  ------------------------  

- Bahwa penjualan ke Jabodetabek tahun 2014 sebanyak ;  ------  
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BULAN BANYAKNYA PENJUALAN 

April  303 ekor 

Mei 401 ekor 

Juni - 

Juli 544 ekor 

Agustus  309 ekor 

September 647 ekor 

Oktober  242 ekor 

Nopember  477 ekor 

Desember  513 ekor 

 
- Bahwa penjualan sapi impor dan lokal ke Jabodetabek tahun 

2015 sebanyak; ----------------------------------------------------------  

BULAN BANYAKNYA PENJUALAN 

Januari 554 ekor 

Pebruari 461 ekor 

Maret 360 ekor 

April 1035 ekor 

Mei 327 ekor 

Juni 1661 ekor 

Juli 560 ekor 

Agustus 384 ekor 

September 461 ekor 

Oktober  844 ekor 

Nopember  1005 ekor 

Desember  69 ekor 

Jumlah sapi impor yang di jual sebanyak 7059 ekor, sisanya 

sapi lokal  
 

- Bahwa penjualan sapi ke Jabodetabek tahun 2014, dengan 

harga perkilo  -------------------------------------------------------------  

BULAN HARGA/KG 

Mei Rp. 36.440 

Juni Rp. 34.852 

Juli Rp. 35.550 

Agustus Rp. 36.248 

September Rp. 36.337 

Oktober  Rp. 36.374 

Nopember  Rp. 36.500 

Desember Rp. 36.500 

 

- Bahwa penjualan sapi ke Jabodetabek tahun 2015, dengan 

harga perkilo  -------------------------------------------------------------  

BULAN HARGA/KG 

Januari - 

Pebruari Rp. 37.941 

Maret Rp. 39.080 

April Rp. 38.870 

Mei Rp. 37.278 

Juni Rp. 35.513 

Juli Rp. 38.827 

Agustus Rp. 39.628 

September Rp. 39.379 
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Oktober  Rp. 40.469 

Nopember  Rp. 41.215 

Desember  Rp. 40.780 

Penjualan sapi pada awal Bulan Agustus 2015 sampai tanggal 
11 Agustus 2015 seharga Rp. 41.000/Kg. 

 
- Bahwa pembelian sapi tahun 2014 sapi bakalan dan sapi siap 

potong, tahun 2015 sapi bakalan, yang di beli tahun 2014 dari 

eksportir frontir dan tahun 2015 mengambil dari Austrak.  ------  

- Bahwa landing cost tahun 2015 bulan Maret sebesar Rp. 

42.604/kg dan Bulan April sebesar Rp. 40.420/Kg, harga 

sudah termasuk harga eksportir --------------------------------------  

- Bahwa harga Quartal 3 pada Bulan Agustus 2015 naik, 

sehingga terlapor sudah berat untuk beroprasi, dan sudah mau 

tutup, tetapi terlapor masih tetap berjualan walaupun 

penjualan persatu sapi rugi, yang menentukan perusahaan 

merugi tahun 2015 yaitu  karena harga kurs, dan dollar tinggi 

sedangkan pembelian sapi impor dari eksportir menggunakan 

dollar. ----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa pada Q2 posisi pembelian sapi harganya cukup lumayan 

berat,  sapi yang di jual pada Q1 yaitu bulan Januari dan 

Pebruari adalah pasokan sapi pada Bulan Nopember sedangkan 

pembelian pada bulan tersebut harga di Australi sudah 

merangkak naik dan merupakan harga termahal, Bulan 

Agustus dan September pembelian sapi impor di Australi 

murah, sedangkan harga termahal terjadi pada Bulan Januari – 

Pebruari karena musim hujan. ----------------------------------------   

- Bahwa seharusnyan Pemerintah sudah bisa melihat situasi 

harga sapi impor di Australi sebelum mengeluarkan kebijakan.   

- Bahwa landing cost pada tanggal 30 Oktober 2015 adalah 30-

40 ---------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa yang menentukan harga daging dipasar adalah pembeli 

karena sesuai dengan permintaan, pedagang meihat harga dari 

pedagang satu dengan pedagang lain, dengan sistem pembelian 

melihat setiap mingguan ada kenaikan atau tidak. ----------------  

- Bahwa kenaikan harga terjadi sebelum puasa harga berangsur-

angsur naik, pada saat puasa harga turun dan sebelum lebaran 

harga sudah naik lagi. --------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor bukan anggota Appinda, tidak pernah 

membayar iuran anggota, dan ketika rapat tanggal 11 Agustus 

2015 tidak mengetahuinya sehingga tidak mengetahui hasil 

rapat tersebut, dan faktanya mengetahui adanya rapat tanggal 

11 Agustus 2015 di Appindo adalah hari ini saat persidangan 

tanggal 18 Pebruari 2016.  ---------------------------------------------  

- Bahwa terlapor mengetahui quota Cuma 50.000 ekor mendapat 

informasi dari pelanggan/pemotong, dan pada saat quota turun 

terlapor belum menaikan harga, dan sebelum harga di naikan 

oleh terlapor harga di pasar sudah naik lebih dulu.  --------------  
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- Bahwa biasanya sapi dibeli dari Australi dengan berat badan 

rata-rata 300 kg tetapi ada juga yang di bawah berat tersebut 

makanya sapi ada yang premium dan reguler, sehingga butuh 

waktu untuk penggemukan 90 – 120 hari, kalau bobot berat 

badan sudah berat maka 110 hari sapi sudah bisa dijual 

tergantung kebijakan terlapor.  ----------------------------------------  

- Bahwa faktor-faktor terlapor menentukan harga yaitu ; ----------  

 Landing cost (harga pembelian, pengangkutan sampai 

kandang) ---------------------------------------------------------------  

 Fit cost 10% - 15% ---------------------------------------------------  

 Oprasional 5 % -------------------------------------------------------  

 Biaya masuk ----------------------------------------------------------  

 Pemeliharaan ---------------------------------------------------------  

 Dan lain-lain. ---------------------------------------------------------  
 

- Bahwa sangat tidak linier kenaikan harga di pasaran cukup 

tinggi sedangkan pembeli membeli dari terlapor naik cuma 

Rp.3.000/kg yang terjadi di Bulan Agustus 2015 pedagang 

daging menaikan harga diatas Rp. 98.000/kg. Terlapor tidak 

ikut mementukan harga daging di pasar, yang menentukannya 

adalah pedagng. ----------------------------------------------------------  

- Bahwa pedagang daging di pasarkan pernah mengatakan ke 

terlapor bahwa kalau cuma hanya mendapat untung 

Rp.400.000,- perekor sapi maka pedangan merugi karena 

banyak kebutuhan yang harus pedanga bayar seperti; bayar 

arisan dan lain-lain. -----------------------------------------------------  

- Bahwa kenaikan harga akibat kebijakan Pemerintah yang tidak 

dalam mengeluarkan kebijakan quota, sehingga terlapor yang 

menjadi korban merugi. ------------------------------------------------  

- Bahwa dalam mengeluarkan quota Pemerintah harus melihat 

kekuatan komposisi lokal, komposisi Australi dan trend harga 

impor di Australi.  -------------------------------------------------------  

- Bahwa pemberian quota oleh Pemerintah pertiga bulan, 

Pemerintah dalam memberikan quota diluar kemampuan 

persedian sapi impor di Australi, sehingga harga menjadi 

mahal. ---------------------------------------------------------------------  

- Bahwa Bulan Agustus 2015 terlapor masih menjual pasokan 

dan tidak menahan pasokan -------------------------------------------  

- Bahwa terlapor tidak mengatur harga, kalau mengatur harga 

tidak rugi. -----------------------------------------------------------------  

- Bahwa pemogokan yang terjadi adalah ketakutan dari 

RPH/jagal karena quota turun dan tidak akan  lagi.  -------------  

- Bahwa ketika quota turun harga naik kepanikan terjadi bukan 

hanya di Jabodetabek saja melainkan Lampung juga mogok, 

disebabkan karena ada berita dari media.  --------------------------  
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- Bahwa ketika quota turun, terlapor mecari pasokan sapi lokal 

sebanyak + 100 ekor yang harganya setiap harik, sehingga 

terlapor tidak kuat untuk membelinya.  -----------------------------  

- Bahwa pada Bulan Juli 2015, ketika terlapor kekurangan 

pasokan sapi, perusahaan mengambil pasokan sapi bakalan 

CV. Sangkuriang sebanyak 400 ekor yang harus digemukan. ---  

13. TERLAPOR XX (PT. TANJUNG UNGGUL MANDIRI)  -----------------  

TERLAPOR XXVII (PT. BRAHMAN PERKASA SENTOSA)  --------------   

BUNTORO HASAN (Direktur Utama)  ------------------------------------   

- Bahwa terlapor XX didirkan pada tahun 2001 pemegang saham 

Guntoro, Sangko, Wiliam Hasan. -------------------------------------   

- Bahwa terlapor XXVII didirikan pada tahun 2012, pemegang 

saham Guntoro, Sugiantoro, Wiliam Hasan, mulai efektif 

beroprasi pada tahun 2014. --------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2015 pengajuan impor terlapor XX dan terlapor 

XVII sebesar 10.000.000 ekor realisasinya  terlapor XX 

sebanyak 58.588 ekor, terlapor XXVII sebesar 9.934 ekor, 

dengan total kedua terlapor mendapatkan realisasi impornya 

sebesar 68.522 ekor.  ---------------------------------------------------  

- Bahwa realisasi impor tahun 2014 sebanyak ; ---------------------  
 

TRIWULAN Terlapor XX  Terlapor XXVII  

I 12.715 ekor    877 ekor 

II 21.600 ekor  6.750 ekor 

III 14.100 ekor  4.700 ekor 

IV 30.750 ekor   5.000 ekor 

TOTAL 79.165 ekor 17.527ekor 

Bahwa total seluruh realisasi impor yang diterima oleh 2 
terlapor tersebut tahun 2014 sebanyak 96.492 ekor. 

 

- Bahwa realisasi impor tahun 2013 sebanyak ; ---------------------  

TRIWULAN Terlapor XX Terlapor XXVII 

I 2.896 ekor    - 

II 6.207 ekor  - 

III 5.755 ekor  - 

IV 8.939 ekor   5.000 ekor 

TOTAL 25.797 ekor 5.000 ekor 
 

Bahwa total seluruh realisasi impor yang diterima oleh 2 
terlapor  tersebut tahun 2013 sebanyak 30.797 ekor. 

 
- Bahwa penjualan sapi impor untuk 2 terlapor tahun 2015, 

dengan harga perkilo  ---------------------------------------------------  

BULAN HARGA/KG 

Januari Rp. 38.000 

Pebruari Rp. 39.000 

Maret Rp. 39.000 

April Rp. 39.000 

Mei Rp. 38.000 

Juni Rp. 38.000 

Juli Rp. 41.000 

Agustus Rp. 43.500 

September Rp. 40.000 
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Oktober  Rp. 41.000 

Nopember  Rp. 41.000 

Desember  Rp. 42.000 

 
- Bahwa penjualan sapi impor untuk 2 terlapor tahun 2014, 

dengan harga perkilo  ---------------------------------------------------  

BULAN HARGA/KG 

Januari Rp. 31.000 

Pebruari Rp. 38.000 

Maret Rp. 38.000 

April Rp. 37.000 

Mei Rp. 36.000 

Juni Rp. 35.000 

Juli Rp. 36.000 

Agustus Rp. 36.500 

September Rp. 36.000 

Oktober  Rp. 37.000 

Nopember  Rp. 37.000 

Desember  Rp. 38.000 

 
- Bahwa penjualan sapi impor untuk 2 terlapor tahun 2013, 

dengan harga perkilo  ---------------------------------------------------  

BULAN HARGA/KG 

Januari Rp. 35.000 

Pebruari Rp. 36.000 

Maret Rp. 36.000 

April Rp. 37.000 

Mei Rp. 37.000 

Juni Rp. 37.000 

Juli Rp. 35.000 

Agustus Rp. 34.000 

September Rp. 35.000 

Oktober  Rp. 35.000 

Nopember  Rp. 34.000 

Desember  Rp. 37.000 
 

- Bahwa kedua terlapor penjualannya ke RPH yang sama, dengan 

jumlah 29 RPH, untuk wilayah Jabedetabek 15 RPH, Jawa 

Barat 12 RPH, Sisanya RPH Banten, penjualan terbesar tahun 

2015 untuk wilayah Jabodetabek sebesar 88,5%, Banten 4,7%, 

Jawa Barat 6,7%, distribusi tahun 2015 untuk jagal/pelanggan 

H. Hendri di RPH Petir Tanggerang sebanyak 35% - 40%, selain 

itu ada juga di Bekasi dan Tangerang Selatan, dan pelanggan 

lainnya yaitu Jimmy di RPH Bayur milik Pemerintah di 

Tangerang sebanyak 10%. ----------------------------------------------  

- Bahwa pertimbangan kenaikan harga di Bulan Agustus 2015 

sebesar Rp. 43.500/kg yaitu;  -----------------------------------------  

 Ada pengurangan quota di Q2 dan Q3 yang tadinya naik 

harus menurunkan supply  ----------------------------------------  

 Harga pembelian sapi di Australi pada Q3 sudah mahal. -----  

 Penambahan biaya-biaya lain (Karantina, biaya masuk, PPH) 

 Faktor rupiah berpengaruh -----------------------------------------  

 Kurs  -------------------------------------------------------------------  

 Supply berkurang demand tinggi  ---------------------------------  
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 Biaya overhad cost perusahaan  -----------------------------------  

Kesemua faktor saling kait-mengkait. --------------------------------  

- Bahwa salah satu faktor kenaikan harga yaitu kebijakan 

Pemerintah.  --------------------------------------------------------------  

- Bahwa setelah terjadinya demo mogok, Pemerintah dalam hal 

ini Menteri Pertanian, Ketua KPPU, Bareskrim, beserta 

Gubernur Banten datang ke terlapor meminta untuk 

menurunkan harga dari Rp. 44.000/kg menjadi Rp. 38.000/kg, 

tetapi terlapor hanya dapat menurunkan harga menjadi Rp. 

40.000/kg dengan alasan dan pertimbangan terlapor  ------------  

- Bahwa rapat yang dilakukan oleh di Appdindo tanggal 11 

Agustus 2015 membicarakan masalah perintah dari Pemerintah 

yang menyuruh kepada semua terlapor untuk menurunkan 

harga penjulan sapi impor yang tadinya seharga Rp. 44.000/kg 

menjadi sebesar Rp. 38.000/kg.  --------------------------------------    

- Bahwa tahun 2011 - 2013 harga terus menaik karena dengan 

diterapkannya quota oleh Pemerintah, dan tahun 2014 quota 

dicabut sehingga supply and demand terpenuhi, dan di tahun 

2015 diterapkan lagi quota sehingga terjadi lagi supply 

mengurang dan demand meningkan sehingga harga menjadi 

naik. ------------------------------------------------------------------------  

- Bahwa Q3 2015 quota diturunkan oleh Pemerintah sehingga 

harga naik karena beberpa faktor.  -----------------------------------  

- Bahwa sebelum izin diputus oleh Kementan, tahun 2015 SPI 

dikeluarkan oleh Kemendag sehingga tidak mengetahui berapa 

SPI yang diterima.  -------------------------------------------------------  

- Bahwa data BPS tahun 2015 yang diputuskan oleh Pemerintah 

tidak sesuai dengan fakta dilapangan dimana supply and 

demand tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat -------------  

- Bahwa dengan kebijakan Pemerintah yang tidak memberikan 

kepastian untuk usaha sapi, sehingga akibat dari kebijakan 

tersebut terlapor yang selalu disalahkan. ---------------------------   

- Bahwa penjualan sapi tahun 2015 sebanyak 850 ekor 

perbulan. ------------------------------------------------------------------   

- Bahwa quota diumumkan oleh Pemerintah tanggal 13 Juli 2015 

yang mendadak sedangkan stok di kandang untuk 2 terlapor di 

akhir Juli sebanyak 28.000 ekor, tetapi karena menjelang 

lebaran maka sapi dengan terpaksa harus dijual, sehingga sisa 

setok yang ada tinggal 12.000 ekor.  ---------------------------------  

- Bahwa info ada penurunan quota pada Q3 diperoleh ketika itu 

diajak rapat di Hotel Mulia yang dihadiri oleh PT. TUM, JJLC, 

BMT, ANDINI, CABS dan Menteri Pertanian beserta staff ahli 

dan dari Kementerian lainnya yang dilakukan setelah demo 

yang dijembati oleh KADIN, pada saat SPI telah diterima, 

dengan tujuan quota dinaikan.  ---------------------------------------   
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- Bahwa ketika rapat tersebut para terlapor yang menghadiri 

mengucapkan/mengusulkan bahwa Q3 sebesar 50.000 ekor 

tidak cukup, tetapi tidak ada tanggapan dari Kementan, 

melainkan tanggapannnya bahwa quoata sebanyak 50.000 ekor 

cukup sampai dengan akhir tahun 2015.  ---------------------------  

- Bahwa dengan adanya penurunan quota dari Pemerintah, para 

terlapor menjadi shock karena supply and demand tidak 

seimbang sehingga akibatnya harga menjadi naik. ----------------   

- Bahwa terlapor tidak dapat menentukan harga di pasar, para 

pedang sendiri yang menentukan harga di pasar karena 

pedagang yang mengetahui supply turun dan demand 

meningkat, sehingga pedagang menaikan harga kepada 

konsumen. ----------------------------------------------------------------  

- Bahwa harga beli sapi dari supply sapi Q2 sebesar Rp. Rp. 

47.000/kg, di jual pada Q3 sebesar Rp. 44.000/kg terlapor 

mengalami rugi karena beban perekor sapi meningkat dan 

volume berkurang.  ------------------------------------------------------  

- Bahwa yang menentukan harga pasar naik para pedagang 

mengetahuinya sehingga para pedagang memperhitungkan 

kerugian yang diderita oleh terlapor sehingga para pedagang 

melakukan demo tanggal 09 Agustus 2015 kepada Pemerintah 

untuk meningkatkan quota. -------------------------------------------   

- Bahwa apa yang menjadi kebijakan Pemerintah tentang 

swasembada tidak sesuai dengan kenyataan, persediaan sapi 

lokal sangat susah sehingga para pembeli bergantung kepada 

sapi impor, yang mengakibatkan ketika ada kelangkaan terjadi 

pemogokan. ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa sebelum tanggal 13 Juli 2015, sebelum dilakukan 

pertemuan dengan Mentri, dari Assosiasi telah menyampaikan 

masukan melalui Direktur Eksecutive (Joni) mengenai jumlah  

Quota III cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebesar 

200.000 ekor kepada Meteri Perdagangan, tetapi kenyataannya 

Pemerintah menurunan quota yang hanya 50.000 ekor, 

sehingga Direktur eksecutive tidak mengetahuinya.  --------------  

- Bahwa pernah ada pertemuan assosiasi dengan Pemerintah 

untuk menyampaikan kebutuhan pasokan sapi impor tetapi 

realisasinya sampai dengan saat ini Cuma hanya 20.000 ekor 

tidak ada penambahan. -------------------------------------------------  

- Bahwa ketika ada pertemuan di Appindo para terlapor tidak 

pernah membahas/mebicarakan harga karena harga 

merupakan rahasia Masing-masing perusahaan, yang selalu 

dibicarakan ketika rapat di Appindo adalah mengenai kebijakan 

Pemerintah.   -------------------------------------------------------------       

- Bahwa ketika ada kenaikan harga terlapor XX sebelumnya 

telah menjelaskan kepada pelanggan/H. Hendri bahwa keadaan 

harga pemebelian sapi di Australi lagi mahal, landing cost dan 

lain-lain, sehingga pelanggan mengetahuinya.  ---------------------  
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- Bahwa terlapor tidak mengetahui harga jual dari pesaing-

pesaingnya. ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa yang membedakan harga sapi adalah jenis sapi dan 

bentuknya, sehingga para RPH ketika menentukan harga sudah 

mengetahuinya. ----------------------------------------------------------   

- Bahwa ketika kekurangan sapi impor para terlapor mencari 

sapi lokal sebagai pengganti tetapi harga sapi lokal naik di Jawa 

Timur dan Jawa Tengah sebesar Rp. 47.000/Kg – Rp. 

48.000/kg. ----------------------------------------------------------------    

- Bahwa terlapor dalam mengeluarkan/penjualan sapi kepada 

pelanggan tidak dibatasi/menahan pasokan, dan kalau tiadak 

ada stok, harga naik, supply kurang maka pedagang/pelanggan 

berpindah ke feedloter lain. --------------------------------------------   

- Bahwa terlapor dalam menjual sapi ke jagal/pelanggan 

dilakukan harian.  -------------------------------------------------------  

- Bahwa harga ditentukan  oleh terlapor dengan pembeli/ jagal 

dengan cara negoisasi dan telah disepakati. ------------------------  

- Bahwa ketika harga sapi dari terlapor turun belum tentu harga 

daging di pedagang turun.  ---------------------------------------------  

- Bahwa sistem pembelian sapi impor sesuai dengan SPI kontak 

4 bulan, yaitu dibayar sesuai  kurs pada saat pemesanan 20%, 

kapal dari keberangkatan 40%, sisanya 20% ketika kapal tiba. -  

- Bahwa tahun 2014 ketika kebijakan Pemerintah yang 

membebaskan quota maka supply and demend terpenuhi harga 

sapi menurun, dan ketika kebijakan Pemerintah menentukan 

quota tahun 2015 penduduk bertambah otomasitis supply and 

demend tidak seimbang sehingga akan menetukan harga naik. -  

- Bahwa pangkal utamanya permasalahan harga naik adalah dari 

kebijakan Pemerintah yang tidak melihat realita kebutuhan di 

lapangan yang membuat kejadian ini bola panas yang 

dilemparkan kepada para terlapor.  ----------------------------------  

- Bahwa tahun 2015 harga sapi di Australi sudah meningkat 

karena musim kemarau tinggi dan kurs rupiah kita melemah 

sehingga menentukan harga sapi. ------------------------------------  

- Bahwa terlapor dalam menentukan harga tidak ada 

kesepakatan dengan terlapor lain, tetapi terlapor saling 

bersaing dengan terlapor  lain dalam menentukan harga jual 

sapi kepada pedagang jagal/RPH sehingga tidak mungkin 

melakukan kartel.  -------------------------------------------------------  

- Bahwa harga sapi turun, sedangkan harga daging di pasaran 

tidak turun, terlapor tidak dapat mengontrol harga daging di 

pasar. ----------------------------------------------------------------------  
 

14. TERLAPOR XI (PT. GREAT GIANT LIVESTOCK)  ---------------------  

TERLAPOR XXIV (PT. NUSANTARA TROPICAL FRUIT)  ----------------  

CHARLES (Senior Legal Manager)  ---------------------------------------   
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- Bahwa karena yang mewakili dipersidang tidak menguasai 

proses pembelian, pengemukan, penjualan dan proses bisnis 

perusahaan maka investigator menolak untuk dilanjutkan 

persidangan, dan Majlis Komisi mengabulkan permohonan 

investigator sehingga sidang tidak dapat dilanjutkan. -------------         

15. TERLAPOR X (PT. FORTUNA MEGAH PERKASA)  

MUHAMMAD ALI GUFA (Direktur)  --------------------------------------   

- Bahwa perusahaan didirikan pada tahun 2001 di Jakarta, 

dengan berkantor di Jakarta dan kandang terletak di Lampung, 

dengan komposisi sahamnya Ali Gufa, Hilmi, Taman Busari, 

berbisnis sapi impor.  ---------------------------------------------------  

- Bahwa masalah impor yang sering terjadi adalah karena 

kebijakan Pemerintah dan kebijakan dari Australi. ----------------  

- Bahwa selain berbisanis sapi impor, terlapor juga berbisnis sapi 

lokal yang berada di kandang Sentul dan Jawa Timur, 

sedangkan untuk sapi impor di kandang Lampung.  --------------  

- Bahwa luas kandang yang terletak di Daerah Lampung sekitar 

15 Ha, dengan kafasitas kandang dapat menampung sapi 

sebanyak 3.500 ekor. ---------------------------------------------------  

- Bahwa Pasar penjualan terlapor yang rutin ke RPH Cibinong, 

yang lain tidak menentu, pasar sapi impor ke wilayah 

Jabodetabek hanya sebesar 1%, dari total impor, sedangkan 

yang menjadi faktor penjualan ke Wilayah Jabodetabek kecil 

karena penjualan dilakukan secara cast baru sapi dapat 

dibawa, dan karena kenal dengan pembeli.   ------------------------    

- Bahwa realisasi impor tahun 2013 -----------------------------------  

Quota Quota Yang Diterima Realisasi Impor 

Q1 1.250 1.250 

Q2 2.550 2.249 

Q3 1.250 1.250 

Q4 1.250 1.250 
 

- Bahwa realisasi impor tahun 2014 -----------------------------------  

Quota Quota Yang Diterima Realisasi Impor 

Q1 1.315 1.315 

Q2 1.270 1.270 

Q3 2.000 1.999 

Q4 - - 
 

Pada Q4 tidak direalisasi karena tidak boleh keluar dari 

supplycing yaitu shell karena sedang terjadi audit dari Australia 
mengenai animal walfere.  ----------------------------------------------  

 
- Bahwa realisasi impor tahun 2015  -----------------------------------  

Quota  Pengajuan Quota  Quota Yang Diterima  Realisasi Impor 

Q1 Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Q2 2.000 2.000 1.998 

Q3 2.000 366 366 

Q4 2.000 1.600 1.599 
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Pada Q1 tidak mendaptkan karena pada Q4 sebelumnya tidak 

dapat merealisasikannya 80% sehingga tidak mendaptkan izin 
impor, dengan alasan karena supplycing yang harus diurus 

selama 3 bulan dengan mengeluarkan biaya untuk pengurusan 
dari terlapor  --------------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor tidak pernah menjual sapi pada terlapor lain. ---   

- Bahwa pada tahun 2013 ketika harga naik Pemerintah 

mengeluarkan perintah untuk menurunkan harga seharga Rp. 

33.000/kg, karena hal tersebut perintah Pemerintah dan 

terlapor mengikutinya dengan menjual sapi seharga Rp. 

34.000/kg. Kalau tidak mengikutinya maka sapi tidak ada laku  

- Bahwa tahun 2013 pembelian harga sapi impor di Australi 

sudah mahal, harga pembelian sapi impor di Australi pada 

Bulan Oktober–Maret harga mahal disebabkan cospray, dan 

sapinya sudah diperoleh karena musim hujan, pada Bulan Juli, 

Agustus, dan September harga pembelian sapi impor di Australi 

murah disebabkan musim kemarau, sehingga hal tersebut 

menentukan harga jual sapi yang harus di jual oleh terlapor 

kepada pelanggan di triwulan selanjutnya, oleh karena itu 

pengaruh harga pembelian mempengaruhi harga penjualan. ----  

- Bahwa kalau terjadinya over supply maka harga menjadi turun.    

- Bahwa tahun 2013 dengan kebijakan Pemerintah yang 

megeluarkan penurunan quota, akaibatnya pasokan sapi impor 

berkurang kuantiti pembelian sapi di Australi berkurang 

sehingga berdampak pada harga pembelian sapi impor di 

Australi naik. Bahwa dengan keadaan tersebut, Pemerintah 

melakakukan sensus sapi lokal dan kenyataanya kehilangan 

sapi lokal sebanyak 4.000.000  ekor, dan untuk menutupi 

supply and demand tersebut Pemerintah mengeluarkan 

kebijakan menambah pasokan sapi impor potong dengan harga 

jual di awasi oleh Deperindag.  ----------------------------------------  

- Bahwa ketika menentukan harga jual kepada Jagal, terlapor  

menawarkan harga tersebut kepada Jagal dan terjadi tawar-

menawar (negosiasi) sehingga terjadi kesepakatan antara 

terlapor  dengan jagal, dengan tidak melihat harga pesaing.  ----   

- Bahwa Bulan Agustus 2015 quota yang ditetapkan Pemerintah 

turun menjadi 50.000 ekor berdampak harga di pasaran 

menjadi naik, terlpor mengetahui adanya pemogokan dari 

media, karena masih tetap mengaluarkan sapi ke RPH 

Cibinong, dan ketik itu tidak menggunakan sapi lokal, 

akibatnya terlapor harus menghemat pengeluaran dengan cara 

menambah umur sapi pada masa penggemukan dengan tujuan 

untuk mempertahankan karyawan, sehingga terlapor 

mengalami kerugian karena harus mengeluakan penambahan 

biaya untuk penggemukan sapi. --------------------------------------   

- Bahwa terlpaor masuk dalam Assosiasi Appindo tahun 2011-

2013, dan setelah itu terlapor tidak pernah aktif lagi, dan tidak 
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pernah membayar iuran organisasi sebesar Rp. 20.000 –Rp. 

30.000-, setiap bulannya, karena bagi terlapor tidak terlalu 

penting ikut Appindo.  --------------------------------------------------  

- Bahwa pengajuan pesan sapi impor ke Australi dilakukan 

setelah SPI diterima. ----------------------------------------------------   

- Bahwa ketika ada penurunan quota pada Q3 terlapor hanya 

memperoleh sebesar 366 ekor dari pengajuan sebanyak 2.000 

ekor, pada tanggal 11 Agustus 2015 yang mewakili terlapor ikut 

pertemuan rapat di Assosiasi adalah Zul, yang isinya 

Pemerintah meminta bahwa harga harus diturunkan dengan 

harga jual sapi sebesar Rp. 34.000/kg, terlapor pada saat itu 

sudah tidak menjual sapi impor karena stok di kandang sudah 

habis terjual di awal Ramadhan dan awal Lebaran.  --------------        

 

16. TERLAPOR XV (PT. PASIR TENGAH)   ----------------------------------   

HERI PRASOJO (Direktur Utama)  --------------------------------------   

- Bahwa Perusahaan terletak di Cianjur Jawa Barat, melakukan 

impor sapi pertama tahun 2008, dengan kafasitas kandang 

untuk penggemukan sebanyak 1600 ekor, Tradding sebanyak 

2300 ekor.  ----------------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor mendapatkan izin impor dan realisasi impor 

tahun 2013 sebanyak.  -------------------------------------------------  
 

Sapi Bakalan. 
Quota Izin Impor Realisasi Impor 

Q1 2.732   2.732 

Q2 5.811 5.811 

Q3 2.154 2.154 

Q4 2.154 2.154 

 

Sapi siap potong 
Quota Izin Impor Realisasi Impor 

Q3 4.000   3.999 

Q4 3.000 2.999 

Q4 3.000 2.600 

 
- Bahwa terlapor mendapatkan izin impor dan realisasi impor 

tahun 2014 sebanyak.  -------------------------------------------------  

 

Sapi Bakalan. 
Quota Izin Impor Realisasi Impor 

Q1 6.138   5.956 

Q2 10.000 8.941 

Q3 9.000 8.254 

Q4 11.500 8.555 

 

Sapi siap potong 
Quota Izin Impor Realisasi Impor 

Q4 8.000   6.664 
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- Bahwa terlapor mendapatkan izin impor dan realisasi impor 

tahun 2015 sebanyak.  -------------------------------------------------  

Quota Izin Impor Realisasi Impor 

Q1 5.273   5.273 

Q2 12.548 12.354 

Q3 3.920 3.920 

Q4 22.400 22.400 

 
- Bahwa memiliki konsumen 36 RPH untuk wilayah Jawa Barat, 

Jabodetabek, dan sebagian kecil Jawa Tengah. --------------------  

- Bahwa untuk konsumen RPH Jabodetabek yaitu RPH 

Inkopabri/ Jakarta Timur, Pulogadung/Jakarta Timur, 

Darmajaya/ Cakung, Jati Asih. ---------------------------------------  

- Bahwa presentase penjualan untuk wilayah Jabodetabek 

sebanyak 40%, sisanya 60% luar Jabodetabek.  -------------------  

- Bahwa harga rata-rata penjualan setiap bulannya pada tahun 

2015 sebesar ; ------------------------------------------------------------  

Bulan Harga 

Januari Rp. 36.809 

Pebruari Rp. 38.259 

Maret Rp. 38.779 

April Rp. 38.709 

Mei Rp. 38.148 

Juni Rp.38.490  

Juli Rp.39.691 

Agustus Rp.39.818 

September Rp.39.109 

Oktober Rp.39.849 

Nopember Rp.40.401 

Desember Rp.40.937 

 

Rata-rata harga tanggal 1-8 Agustus 2015 sebesar Rp. 
43.000/kg  ----------------------------------------------------------------  
Bahwa rata-rata penjualan terlapor setiap harinya sebanyak 

100-150 ekor,  sebulannya sebanyak 3.500-4.000 ekor.  ---------  
  

- Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan harga naik dari Bulan 

Januari naik ke Bulan Pebruari 2015 yaitu pergerakan nilai 

kurs mengakibatkan harga beli naik dari 3 poit 2 ke 3 point 5. -  

- Bahwa pergerakan nilai kurs yang sangat tinggi mengakibatkan  

harga pembelian naik dari bulan Januari sebesar Rp. 12.000, 

Juni Rp. 13.300, Agustus Rp. 13.800 rata-rata dan September 

Rp. 14.000. ----------------------------------------------------------------  

- Bahwa kenaikan harga yang signifikan pada Bulan Juli – 

Agustus dari Rp. 13.000,- ke level Rp. 14.200,- menentukan 

harga naik, karena harus memperhitungkan harga stok yang 

ada dan perhitungan kurs yang terus bergerak, selain itu ada 

pertimbangan lain yaitu harga perolehan sapi dari eksportir, 

biaya masuk, karantina, dan pajak.  ---------------------------------  



 

 
-869 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

- Bahwa stok sapi yang ada di terlapor yaitu tetening 16.265 

ekor, Bridding 2.600 ekor, stok sapi siap jual pada Bulan 

Agustus 2015 sebanyak 3.000 – 4.000 ekor.  -----------------------  

- Bahwa rata stok sapi pada Q2 relatif stabil, ketika Q3 stok 

turun. ----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa ketika stok berkurang, terlapor masih memenuhi 

permintaan pasar dengan stok yang cukup terpenuhi, sehingga 

bukan stok yang mengakibatkan kenaikan harga melainkan 

nilai kurs yang terus bergerak naik.  ---------------------------------  

- Bahwa hanya tanggal 08 Agustus 2015 tidak melakukan 

penjualan karena tidak ada pemesanan, tanggal 09 Agustus 

2015 yang melakukan pemogokan yaitu para Jagal, sedangkan 

terlapor tidak mengetahui adanya pemogokan, sehingga 

terlapor pada tanggal 07,09,dan 10 Agustus 2015 masih tetap 

menjual sapi ke wilayah Jabodetabek sesuai dengan pesanan. --  

- Bahwa tanggal 09 Agustus 2015 untuk wilayah Jabodetabek 

terlapor menjual sapi kepada pelanggan yang bernama H. Sirat, 

H. Alek, H. Gofar, H. Wawan di  RPH Darmajaya sebanyak 8 

ekor, dan untuk Wilayah Bandung pada RPH Balai Endah. ------  

- Bawha pelanggan terbesar untuk wilayah Jabodetabek 

sebanyak 9% perbulan dari jumlah penjulalan yaitu CV. 

Samudra Kurnia Rezeki bernama H. Abud sebanyak 400 – 500 

ekor perbulan,  -----------------------------------------------------------  

- Bahwa dalam menetukan harga penjualan ditentukan oleh 

kwalitas sapi yang ada, karena sapi yang di jual berjenis 

Premium  yaitu sapinya lebih baik, terlapor tidak melihat harga 

penjualan pelaku usaha lainnya. -------------------------------------  

- Bahwa untuk menentukan harga tidak bisa dilakukan sendiri 

oleh seseorang, harga limited ditentukan dalam meeting 

terlapor, Bahwa sistem penjualan terlapor dengan pelanggan 

yaitu dengan cara negoisasi antara terlapor dengan 

menawarkan harga limited kepada pelanggan, kemudian 

pelanggan menawarnya sehingga terjadi kesepakatan, selain itu 

juga harga untuk costemer bisa dengan costemer tetap berbeda.  

- Bahwa penjualan sapi dilakukan sampai dengan RPH tidak 

sampai kepada pedagang, sedangkan yang menentukan harga 

daging di pasar sudah bukan kewenangan terlapor untuk 

menentukan.  -------------------------------------------------------------     

- Bahwa pada saat tanggal 09-12 Agustus 2015, terlapor hanya 

berpasrah diri karena sebelumnya tidak ada sosialisi, terlapor 

baru mengetahui ada penurunan quota sejak SPI diterima pada 

tanggal 13 Juli 2015, dan hal tersebut merupakan kebijakan 

Pemerintah yang telah di putus, terlapor hanya menyikapinya 

dengan stok yang ada di manten 6 bulan ke depan untuk dapat  

didistribusikan ke pelanggan, efisiensi tenaga kerja, dan 

pemangkasan overhad, tetapi pada saat itu tidak ada 
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ovortunitas waktu penggemukan karena hanya akan 

mengeluarkan cost yang cukup besar. -------------------------------     

- Bahwa terlapor tidak masuk Anggota Assosiasi Appindo, dan 

tidak pernah mengikuti rapat-rapat Appindo, ketika tanggal 11 

Agustus 2015 bu Suyatmi hadir tidak mewakili terlapor, dan 

hadir hanya untuk silaturahmi. ---------------------------------------  

 

 

17. TERLAPOR XXI (PT. WIDODO MAKMUR PERKASA) --------------------  

RADEN MARLAN (Direktur Utama)  -------------------------------------  

- Bahwa perusahaan didirikan pada tahun 2002, bergerak usaha 

dibidang penggemukan sapi impor sejak tahun 2005, komposisi 

saham perusahaan Warsini 87%, Suyatimi 10%, Sri Rahayu 

13%.  -----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor terletak di Gandoang Cileungsi - Bagor, dengan 

luas tanah 5-6 Ha, dengan kafasitas kandang dapat 

menampung sebanyak  6.000 ekor. -----------------------------------   

- Bahwa terlapor tidak menggemukan sapi lokal, tetapi hanya 

menyiapkan sapi lokal ketika Idul Adha, karena penggemukan 

sapi lokal lebih sulit disebabkan sapi lokal harus di ikat 

perekornya.  --------------------------------------------------------------  

- Bahwa eksportirnya yaitu Wellajt, Hellen, Eldes, Frontir.   -------     

- Bahwa untuk pangsa pasar di lakukan ke wilayah Jabodetabek 

sebesar 1.500-1.600 ekor perbulan (60%), ke sejumlah RPH 

sebagai berikut : ---------------------------------------------------------  

 2011 memiliki 4 RPH  -----------------------------------------------  

 2012 memiliki 8 RPH  -----------------------------------------------  

 2013 memiliki 12 RPH  ----------------------------------------------  

 2014 memiliki 26 RPH  ----------------------------------------------  

 2015 memiliki 36 RPH. ----------------------------------------------  

Pelangganya untuk RPH wilayah Jabodetabek yaitu H. Faqih 

sebesar 19%, H. Abud 10%, dan kepada pembeli lainnya yang 

bukan menjadi pelanggan tetap. --------------------------------------  

- Bahwa tahun 2015 terlapor memperoleh izin impor dan 

realisasi impor sebagai berikut :  --------------------------------------  

Quota Izin Impor Realisasi Impor 

Q1 6.761   6.761 

Q2 6.756 6.756 

Q3 1.279 1.279 

Q4 4.200 4.200 

 
- Bahwa tahun 2013 izin impor yang diperoleh sebanyak 64.830  

realisasinya sebanyak 28.824 ekor, tahun 2014 izin impor 

sebanyak 32.638, realisasinya sebanyak 28.807 ekor.  -----------  

- Bahwa ketika quota turun dari izin yang diberikan oleh 

Pemerintah, terlapor tidak melakukan reaksi apa-apa, terlapor 

hanya mengatur pasokan sapi yang ada, dan tidak tidak 
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mengetahui ada kenaikan harga, sehingga ketika ada 

pemogokan terlapor pada saat itu masih memasok sapi kepada 

pelanggan-pelanggan tanggal 11 Agustus 2015 ke 2 RPH, 

dengan cara menjelaskan kepada pelanggan bahwa jumlah sapi 

stok berkurang.  ---------------------------------------------------------  

- Bahwa volume penjualan pada tahun 2015 dari bulan Januari – 

Desember normal, ketika ada kenaikan harga karena ada 

penyusuaian dengan keberadaan kurs yang selalu naik 

sehingga terlapor harus melakukan antisipasi kedepannya, 

selain itu juga ada faktor yang harus diperhitungkan yaitu  -----  

 Harga pembelian yang selalu naik  --------------------------------  

 PPH sebesar 5% ------------------------------------------------------  

 PPN sebesar 2,5% ----------------------------------------------------  

 Biaya penggemukan -------------------------------------------------  

 Biaya karantina ------------------------------------------------------  

 Biaya transport  ------------------------------------------------------  

- Kenaikan harga kurs tahun 2011 rata-rata sebesar Rp. 

9.802,tahun 2012 rata-rata Rp. 9.435, tahun 2013 rata-rata 

Rp. 10.435, tahun 2014 rata-rata Rp. 11.886, tahun 2015 rata-

rata Rp.13.806.   ---------------------------------------------------------  

- Bahwa pada Bulan Juli 2013 ada penurunan quota, sehingga 

terjadi kenaikan harga, sehingga Pemerintah membuat 

kebijakan untuk menurunkan harga dari Rp. 38.000/kg 

menjadi Rp. 33.000/Kg, terlapor tidak dapat berbuat apa-apa 

dan hanya mengikutinya sehingga terlapor mengalami 

kerugian.  -----------------------------------------------------------------  

- Bahwa kejadian tahun 2013 terulang lagi di tahun 2015 

penurunan Bahwa terlapor didirikan tahun 1990, tahun 1990-

1993 tetening dan tredding sapi lokal, dengan luas tanah 32 

Ha, kafasitas kandang 15.000 ekor yang terletak di Daerah 

Serang Banten dan Purwakarta Jawa Barat.  -----------------------  

- Bahwa Realisasi Impor tahun ;  --------------------------------------  

 2010 sebanyak 14996 ekor -----------------------------------------  

 2011 sebanyak 10660 ekor -----------------------------------------  

 2012 sebanyak 13945 ekor -----------------------------------------  

 2013 sebanyak 15416 ekor sapi bakalan ------------------------  

 2013 sebanyak 7500 ekor sapi siap potong ----------------------  

 2014 sebanyak 28734 ekor sapi bakalan ------------------------  

 2014 sebanyak 2000 ekor sapi siap potong  ---------------------  

 2015 sebanyak 21602 ekor sapi bakalan   -----------------------  

- Bahwa ideal stok low rata-rata 3000 ekor/bulan, atau 

36.000/tahun, dengan penjualan sehari rata-rata 100 ekor 

sesuai dengan stok yang ada.   ----------------------------------------  

- Bahwa dengan pangsa pasar Banten, Bandung, Purwakarta, 

dan Jabodetabek sebesar 100 ekor sehari.  -------------------------  
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- Bahwa penjualan untuk wilayah Jabodetabek tahun 2013 

sebesar 29%, tahun 2014 sebesar 8%, tahun 2015 sebesar 

19%.  -----------------------------------------------------------------------   

- Bahwa tahun 2013 di awal tahun quota sudah ditetapkan oleh 

Pemerintah, dengan quota dikurangi sehingga tidak sesuai 

dengan supply dan demand kebutuhan masyarakat Indonesia. -  

- Bahwa tahun 2013 terlapor di undang oleh kementerian (Gita 

Wiryawan) karena harga sapi di pasaran naik,  sehingga untuk 

mengatur supplay and demand Pemerintah mengeluarkan 

kebijakan menambah sapi siap potong dengan harga sebesar 

Rp. 33.000,-Kg dengan diawasi oleh Kemendag.  -------------------  

- Bahwa tahun 2015 terurang lagi harga naik, terlapor pernah 

mengajukan kepada kementan untuk penambahan sapi, tetapi 

tidak ada realisasinya, dan Pemerintah mengeluarkan 

kebijakan menambahkan sapi sebanyak 30.000 ekor untuk 

bulog, sedangkan terlapor untuk menambah harus mencari 

sapi lokal.   ----------------------------------------------------------------  

- Bahwa sikap terlapor atas kebijakan Pemerintah dalam 

menentukan harga pasar selalu melihat bahwa sapi yang 

diperoleh menjadi dasar, dengan  memberitahukan kepada 

pelanggan bahwa harga naik secara pelan-pelan.  -----------------  

- Bahwa yang menentukan harga daging di pasar bukan terlapor  

melaikan pedagang.   ----------------------------------------------------  

- Bahwa yang menentukan harga naik karena harga dollar dan 

kurs naik dan untuk menjaga kelangsungan bisnis 

perusahaan/ karyawan.   ----------------------------------------------  

- Bahwa yang menentukan harga jual sapi tergantung dari 

kwalitas sapi itu sendiri, sehingga harga jual sapi berbeda-

beda.  

- Bahwa mengetahui adanya pemogokan di Bulan Agustus 2015 

dari Jagal/pemotong, dan tidak ada sangkut paut dengan 

terlapor  -------------------------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2015 diundang oleh Kementan tetapi tidak 

membicarakan apa-apa hanya silaturahmi saja.  ------------------  

- Bahwa 0,7% penjualan sapi siap potong untuk wilayah 

Jabodetabek tahun 2015.  ----------------------------------------------  

- Bahwa sistem penjualan, sapi setelah dibayar oleh pembeli, 

sapi diangkut kepada RPH yang telah ditetukan oleh terlapor 

sesuai dengan Supplaycing, untuk wilayah Jabodetabek RPH 

yang dipergunakan yaitu ; Pulogadung, Bubulak, eldes, kar, 

sumber makanan sehat, Bili berkah mandiri, sampiko, ozo.  ----  

- Bahwa persediaan sapi lokal tahun -----------------------------------  

 2011 sebanyak 22274 ekor -----------------------------------------  

 2012 sebanyak 5870 ekor ------------------------------------------  

 2013 sebanyak 1366 ekor ------------------------------------------  

Dengan kelangkaan tersebut sehingga sapi lokal menjadi 
substitusi dari sapi impor.  ---------------------------------------------  
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 2014 tidak ada  -------------------------------------------------------  

 2015 sebanyak 1471 ekor, harganya naik sehingga terpaksa 

menaikan harga sapi lokal sebesar Rp. 38.000/kg – Rp. 

40.000/kg.  ------------------------------------------------------------  

- Bahwa setelah quota diturunkan, maka akhir tahun 2015 

mencari sapi lokal kedaerah-daerah sudah sulit dan harga sapi 

lokal sudah mahal dengan harga Rp. 48.000/kg, dengan 

kondisi tersebut, sehingga 2 unit perusahaan sudah tutup dan 

banyak merumahkan karyawan. --------------------------------------  

- quota yang mendadak tanpa ada himbauan lebih dulu dari 

Pemerintah sehingga terlapor mengalami kerugian.  --------------  

- Bahwa terlapor masuk dalam anggota Assosiasi Appindo, sejak 

tahun 2011 ketika ada rapat Appindo Cuma hanya membahas 

SOP dan Animalwalfere, tanggal 09 Agustus di Undang 

Kementan dan tanggal 11 Agustus 2015 yang menghadiri Giono 

tetapi tidak ada laporan hasil dari keputusan tersebut ke 

terlapor cuma hanya menyatakan bahwa beliau hadir dalam 

pertemuan tersebut.   ----------------------------------------------------  

 

18. TERLAPOR XII (PT. LEMBU JANTAN PERKASA)  ------------------------  

Ir. HARIYANTO BUDI RAHARJO (Direktur Oprasional) ----------------  

- Bahwa Perusahaan didirikan tahun 1990, tahun 1990-1993 

tetening dan tredding sapi lokal, dengan luas tanah 32 Ha, 

kafasitas kandang 15.000 n ekor yang terletak di Daerah 

Serang Banten dan Purwakarta Jawa Barat.  -----------------------  

- Bahwa Realisasi Impor tahun ;  --------------------------------------  

 2010 sebanyak 14996 ekor -----------------------------------------  

 2011 sebanyak 10660 ekor -----------------------------------------  

 2012 sebanyak 13945 ekor -----------------------------------------  

 2013 sebanyak 15416 ekor sapi bakalan ------------------------  

 2013 sebanyak 7500 ekor sapi siap potong ----------------------  

 2014 sebanyak 28734 ekor sapi bakalan ------------------------  

 2014 sebanyak 2000 ekor sapi siap potong  ---------------------  

 2015 sebanyak 21602 ekor sapi bakalan   -----------------------  

- Bahwa ideal stok low rata-rata 3000 ekor/bulan, atau 

36.000/tahun, dengan penjualan sehari rata-rata 100 ekor 

sesuai dengan stok yang ada.   ----------------------------------------  

- Bahwa dengan pangsa pasar Banten, Bandung, Purwakarta, 

dan Jabodetabek sebesar 100 ekor sehari.  -------------------------  

- Bahwa penjualan untuk wilayah Jabodetabek tahun 2013 

sebesar 29%, tahun 2014 sebesar 8%, tahun 2015 sebesar 

19%.  -----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2013 di awal tahun quota sudah ditetapkan oleh 

Pemerintah, dengan quota dikurangi sehingga tidak sesuai 

dengan supply dan demand kebutuhan masyarakat Indonesia. 
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- Bahwa tahun 2013 terlapor di undang oleh kementerian (Gita 

Wiryawan) karena harga sapi di pasaran naik,  sehingga untuk 

mengatur supplay and demand Pemerintah mengeluarkan 

kebijakan menambah sapi siap potong dengan harga sebesar 

Rp. 33.000,-Kg dengan diawasi oleh Kemendag.  -------------------  

- Bahwa tahun 2015 terulang lagi harga naik, terlapor pernah 

mengajukan kepada kementan untuk penambahan sapi, tetapi 

tidak ada realisasinya, dan Pemerintah mengeluarkan 

kebijakan menambahkan sapi sebanyak 30.000 ekor untuk 

bulog, sedangkan terlapor untuk menambah harus mencari 

sapi lokal.  ----------------------------------------------------------------  

- Bahwa sikap terlapor atas kebijakan Pemerintah dalam 

menentukan harga pasar selalu melihat bahwa sapi yang 

diperoleh menjadi dasar, dengan  memberitahukan kepada 

pelanggan bahwa harga naik secara pelan-pelan. ------------------   

- Bahwa yang menentukan harga daging di pasar bukan terlapor  

melaikan pedagang.   ----------------------------------------------------  

- Bahwa yang menentukan harga naik karena harga dollar dan 

kurs naik dan untuk menjaga kelangsungan bisnis 

perusahaan/karyawan.   ------------------------------------------------  

- Bahwa yang menentukan harga jual sapi tergantung dari 

kwalitas sapi itu sendiri, sehingga harga jual sapi berbeda-

beda.  ----------------------------------------------------------------------   

- Bahwa mengetahui adanya pemogokan di Bulan Agustus 2015 

dari Jagal/pemotong, dan tidak ada sangkut paut dengan 

terlapor.   ------------------------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2015 diundang oleh Kementan tetapi tidak 

membicarakan apa-apa hanya silaturahmi saja.  ------------------  

- Bahwa 0,7% penjualan sapi siap potong untuk wilayah 

Jabodetabek tahun 2015.  --------------------------------------------  

- Bahwa sistem penjualan, sapi setelah dibayar oleh pembeli, 

sapi diangkut kepada RPH yang telah ditetukan oleh terlapor 

sesuai dengan Supplaycing, untuk wilayah Jabodetabek RPH 

yang dipergunakan yaitu ; Pulogadung, Bubulak, eldes, kar, 

sumber makanan sehat, Bili berkah mandiri, sampiko, ozo.  ----  

- Bahwa persediaan sapi lokal tahun -----------------------------------  

 2011 sebanyak 22274 ekor -----------------------------------------  

 2012 sebanyak 5870 ekor ------------------------------------------  

 2013 sebanyak 1366 ekor ------------------------------------------  

 Dengan kelangkaan tersebut sehingga sapi lokal menjadi 

substitusi dari sapi impor.  -----------------------------------------  

 2014 tidak ada  -------------------------------------------------------  

 2015 sebanyak 1471 ekor, harganya naik sehingga terpaksa 

menaikan harga sapi lokal sebesar Rp. 38.000/kg – Rp. 

40.000/kg.  ------------------------------------------------------------  
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- Bahwa setelah quota diturunkan, maka akhir tahun 2015 

mencari sapi lokal kedaerah-daerah sudah sulit dan harga sapi 

lokal sudah mahal dengan harga Rp. 48.000/kg, dengan 

kondisi tersebut, sehingga 2 unit perusahaan sudah tutup dan 

banyak merumahkan karyawan. --------------------------------------  

 

19. TERLAPOR XVI (PT. RUMPINARI)   ---------------------------------------  

MAHESA (Direktur)  ----------------------------------------------------------   

- Bahwa terlapor menjual sapi ke RPH Pulogadung (Jagal H. 

Warsito, H. Faqih, H. Mamad), RPH H. Muhidin Cilangkap, RPH 

Bubulak Bogor (Jagal Andi dan Yansen), Totur CV. 3 

Saudara/Bogor, Yansen RPH Eldes, H. Iip/RPH Galugas, 

Halalan Toyiban RPH Jati Asih, Kirma/RPH Sinar Mulya dan 

Tengki/Ciputat, Kelik/RPH PT. Agri Citra Mandiri/ Pamulang, 

penjualan untuk wilayah Jabodetabek sebesar 100%. ------------   

- Bawa tahun 2015 masih ada ketersedian sapi lokal di kandang 

Kediri, marketnya untuk wilayah Jawa Timur, sapi lokal 

bakalan digemukan dengan jangka waktu 3-4 bulan.  ------------  

- Bahwa harga sapi lokal untuk saat ini cukup baik dan cukup 

mahal, kalau di bawa ke Jabodetabek ada biaya transportasi.  -  

- Bahwa sapi lokal di jual ke Jabodetabek pada saat ada 

pemasaran.   --------------------------------------------------------------  

- Bahwa latar belakang Bulan Agustus tahun 2013 harga 

terbentuk lebih mahal sebelum ada kebijakan Pemerintah, 

sehingga Pemerintah memberikan penambahan sapi siap 

potong dengan harga rata-rata Rp. 33.000/Kg sedangkan harga 

sapi bakalan lebih mahal dari sapi siap potong.  -------------------  

- Bahwa tahun 2013 karena terlapor mulai berdiri, pergerakan 

harga dari Bulan Januari – Desember harga cukup stabil 

dengan harga rata-rata berkisar Januari Rp. 33.000/kg, April 

Rp. 35.000/kg, Juli Rp. 33.000/kg. ----------------------------------  

- Bahwa Bulan Agustus 2015 Pemerintah mengeluarkan 

kebijakan penurunan quota dengan penambahan sapi siap 

potong untuk bulog sehingga harga pada bulan tersebut rata-

rata sebesar Rp. 40.000/kg.  -------------------------------------------  

- Bahwa pada saat terjadinya mogok terlapor masih berjualan. 

Sesuai dengan permintaan, pelanggan ada yang 

mengambil/membeli ada juga yang tidak, terlapor tidak 

mengetahui adanya mogok, karena penjualan di Bulan Agustus 

normal.  --------------------------------------------------------------------  

- Bahwa ketika terjadi mogok, terlapor mendapatkan undangan 

dari Appindo, tetapi yang menghadirinya adalah staff, dan 

sesuai dengan laporan yang dilaporkan bahwa rapat di Appindo 

hanya membahas masalah munas, membantah penimbunan, 

menambah sapi indukan sebanyak 10%.  ---------------------------  

- Bahwa mekanisme penentuan harga kepada pelanggan yaitu;  -  
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 Harga beli sapi --------------------------------------------------------  

 Bea masuk  ------------------------------------------------------------  

 Bunga Bank -----------------------------------------------------------  

 Biaya Produksi  -------------------------------------------------------  

 Pakan  ------------------------------------------------------------------  

 Overhad ----------------------------------------------------------------  

 Dan biaya-biaya lain -------------------------------------------------  

- Bahwa ketika menentukan harga kepada pelanggan terlapor 

tidak pernah melihat harga pesaing-pesaing lain, harga jual 

berdasarkan tawar-menawar dengan pembeli dan akhirnya ada 

kesepakatan dengan pembeli.  ----------------------------------------  

- Bahwa terlapor tidak pernah membuat kesapkatan dengan 

feedloter lain/pelaku usaha lain karena harga kompetitor, dan 

dalam menentukan harga independen. ------------------------------   

- Bahwa tidak ada pembatasan untuk penjualan sapi pada 

pelanggan.   ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa masa penggemukan sapi 100-120 hari sapi harus dijual, 

karena ada perjanjian dengan pihak bank pada saat pembelian 

menggunkan modal usaha dari bank, dan harus dikembalikan 

per 4 bulan (Bank BRI) berupa modal kerja dengan bunga 13% 

pertahun.   -----------------------------------------------------------------  

 

20. TERLAPOR XIX (PT. SEPTIA ANUGRAH)  ---------------------------------  

SUWAJI, SE (Direktur)  -----------------------------------------------------  

- Bahwa didirkan pada tahun 2009, dengan lokasi di Lebak 

Banten, luas tanah 9 Ha, Luas Kandang 8500 M2, kafasitas 

kandang 3.500 ekor.  ----------------------------------------------------     

- Bahwa komposisi saham 55% Suwaji, 20% Untung, 15% H. 

Sugiono, 5% Novi, 5% Beno Rahmat.  --------------------------------  

- Bahwa Tahun 2013 Sapi Impor 

Quota Pengajuan Disetujui  Realisasi 

Q1 3000 1415 1415 

Q2 3000 2646 2646 

Q3 3000 Vider 

3000 Sloter 

1350 

- 

1350 vider 

-  

Q4 3000 Vider 

2000 Sloter 

1350 Vider 

2000 Sloter 

1350 vider 

1035 sloter 

 

- Bahwa tahun 2014         

Quota Pengajuan Disetujui  Realisasi 

Q1 4000 vider 

1500 sloter 

2631 vider 

500 sloter 

1835 vider 

467 sloter 

Q2 4000 vider 

3000 sloter  

1500 vider 

3002 Ter 

- vider 

800 sloter 

Q3 4000  Vider 

2000 Sloter 

1500 vider 

1500 sloter  

1500 vider 

1498 sloter  

Q4 2000 Vider 

2500 Sloter 

1000 Vider 

2000 Sloter 

- vider 

1196 sloter 
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- Bahwa tahun 2015  

Quota Pengajuan Izin Impor Realisasi 

Q1 1500 vider  

1500 sloter 

Tidak impor  --- 

Q2 1500 vider  

1500 sloter 

1500 vider 

350 sloter 

1494 Vider 

350 sloter 

Q3 1500 vider  

1500 sloter 

366 vider  366 vider 

-  

Q4 1500 vider  

1500 sloter 

1252 Vider 

- 

1015 vider 

- 

 

- Bahwa eksportir Iles -----------------------------------------------------  

- Bahwa penjualan dilakukan tahun 2013-2014 ke RPH Pasar 

Kemis Tanggerang, Eldees Bogor, Bubulak Bogor, Pulogadung, 

Jati Asih, dan tahun 2015 ada penambahan RPH yaitu RPH 

Cengkareng Jakarta Barat.   -------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2015 adanya kebijakan penurunan harga dari 

Pemerintah, sedangkan sapi yang di jual oleh terlapor adalah 

sapi kelas premium bukan sapi reguler, sehingga harga 

penjualannya lebih mahaldari framenya dan yang membedakan 

bahwa sapi premium tulang-tulangnya lebih kecil dam yill lebih 

berbeda.  ------------------------------------------------------------------  

- Biaya pembelian sapi jenis premium dengan reguler berbeda 2-

5 sen lebih mahal sapi Premium, dan makanannya berbeda 

dengan jenis sapi biasa sebesar Rp. 500 lebih mahal premium, 

sedangkan percepatan produksinya sama.  -------------------------  

- Bahwa masa pemeliharaan sapi premium idealnya 

penggemukan selama 90 – 120 hari.  --------------------------------    

- Harga penjualan rata-rata tahun  -------------------------------------  

 2013 rata-rata harga Rp. 32.000/kg – Rp. 38.000/kg ---------  

 2014 rata-rata harga Rp. 31.500/kg – Rp. 38.000/kg ---------  

 2015 rata-rata harga Rp. 36.000/kg – Rp. 46.000/kg ---------  

- Bahwa penjualan harga tertinggi tahun 2013 Rp. 38.000/kg di 

bulan Maret – Mei, faktor- faktor yang menyebabkan harga 

lebih mahal yaitu;  -------------------------------------------------------  

 Jenis Sapi beda  ------------------------------------------------------  

 Komposisi dari suplayer berbeda  ---------------------------------  

 Harga beli negoisasi perkapal datang.  ---------------------------  

- Bahwa harga beli tahun 2013 yaitu;  ---------------------------------  

Stir    Januari harga 3 point  
 April  harga 2 point 6 
 Mei harga 2 point 6 

Juni harga 2 point 3 
Juli harga 2 point 3 
Agustus harga 2 point 4  

September harga 2 point 8  
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- Bahwa harga jual pada bulan Juni 2013 Rp. 36.000/kg, Awal 

Juli Rp. 37.200/Kg, Akhir Juli Rp. 32.000 – Rp.33.000,/Kg, 

Agustus Rp. 33.000/kg akhir Agutus ada kenaikan. --------------   

- Bahwa faktor-faktor yang menentukan harga jual yaitu;  --------  

 Vallas  ------------------------------------------------------------------  

 Penyusutan (dari pelabuhan sampai kandang susut 2% - 

6%)  ---------------------------------------------------------------------  

 Harga beli  -------------------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2013 penjualan di harga Rp. 32.000,-/Kg 

sehingga ketika Kemendag mengeluarkan kebijakan untuk 

menurunkan harga, terlapor tidak menurunkan karena harga 

yang dijual terlapor di pasaran sudah murah.  ---------------------  

- Bahwa evaluasi harga dapat dilakukan setiap hari karena 

jumlahnya kecil. ---------------------------------------------------------   

- Bahwa penjualan pada tahun 2015 harga tertinggi di akhir 

Desember sebesar Rp. 46.000/kg, sedangkan tanggal 07 

Agustus harga Rp. 45.000,-/kg.  --------------------------------------  

- Bahwa tanggal 02 Agustus 2015 harga Rp. 45.000,/kg 

penurunan terjadi tanggal 14 Agustus 2015 turun ke angka 

harga Rp. 40.000,/Kg trend menurun dan pada saat itu 

terlapor merugi, dikarenakan bukan karena adanya pemogokan 

melaikan  sapi dibeli dengan harga mahal karena jenis sapinya 

berbeda dengan feedloter lain. -----------------------------------------   

- Bahwa ketika mogok terlapor tidak mengetahui adanya 

pemogokan, mengetahui setelah beberapa hari ada kabar dari 

staaf yang memberitahukan. -------------------------------------------   

- Bahwa pada tanggal 11 Agutus 2015 mendapatkan undangan 

dari Appindo, yang menghadirinya adalah staff dengan 

menginformasikan hasil pertemuan yaitu hanya membahas 

munas dan himbauan dari mentri untuk menstabilisasikan 

harga.   --------------------------------------------------------------------  

- Bahwa pada saat terjadinya stop pemotongan (pemogokan) 

terlapor masih tetap ada penjualan.  ---------------------------------  

- Bahwa dalam menentukan harga tidak mungkin ada 

kesepakatan dengan feedloter lain, dan tidak pernah ada 

pembatasan penjualan kepada pelanggan. --------------------------   

- Bahwa sapi lokal dapat mensubstitusi sapi impor.  ---------------  

 

21. TERLAPOR XIII (PT. SUKSES GANDA LESTARI) -------------------------  

Ir. NUGRAHA PRIBADI (Direktur)   ---------------------------------------  

- Bahwa didirkan pada tahun 2005, bergerak dibidang usaha 

penggemukan sapi  lokal tahun 2007, dan dimulainya berbisnis 

sapi impor tahun 2010.  ------------------------------------------------  

- Bahwa pemegang saham Mulyono 75%, Joko Andreas 25%.  ----  



 

 
-879 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

- Bahwa lokasi terlapor berada di Pabuaran Serang Banten, 

dengan luas tanah 10 Ha, kafasitas tetening sebanyak 2.100 

ekor.   ----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa tahun kafasitas kandang untuk sapi lokal 1.000 – 1.900 

ekor dan tahun 2011 – 2013, baru pada Q4 2013 menggunakan 

sapi impor.   ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa impor tahun 2013  dengan SPI yang diperoleh sebanyak 

1500 ekor, dan realisasinya 1200 ekor pada tanggal 30 

Desember 2013 yang datang tanggal 2 Januari 2014.  ------------  

- Bahwa penjualannya untuk wilayah Jabodetabek ke RPH Billi 

Berkah Mandiri Jaya, RPH Bubulak, Cibinong, H. Tatang, Jati 

Asih, Ozo, Jonggol Sirna Mulya 99, Tengki. -------------------------  

- Bahwa eksportir yaitu ILES, Frontir, Austrak  ----------------------  

- Bahwa total penjualan baru tahun 2014 sebanyak 1791 ekor 

dari Januari 2014 – Agustus 2014 rata-rata ke Jabodetabek 3 

ekor perhari dengan persentase 0,2 %.  ------------------------------  

- Bahwa tahun 2014 impor  ----------------------------------------------  

 Quota SPI Realisasi 

Q1 1052 850 

Q2 1200 (kandang sudah penuh 

tidak direalisaikan) 

Q3 700 700 

Q4 700 (karena sapi masih 

banyak yang belum 

terjual harga mahal, dan 

tidak bisa negoisasi) 

 

- Bahwa tahun 2015 impor ----------------------------------------------  

Quota SPI Realisasi 

Q1 Disaspen  - 

Q2 1400 1400 

Q3 132 132 

Q4 1728 1103 

 

Harga pembelian sapi di Q4 mahal sehingga pembelian sedikit. 

 
- Bahwa tahun 2014 sapi lokal diperoleh dari Jawa Tengah dan 

Jawa Timur yang dijual pada bulan Pebruari 2015 sebanyak 34 

ekor, Maret 90 ekor, April 104 ekor.  ---------------------------------  

- Bahwa pengiriman sapi ke Jabodetabek tidak setiap hari Cuma 

hanya ada pemesanan.  -------------------------------------------------  

- Bahwa tidak ada pembatasan penjualan sapi, kalau ada 

penahanan maka akan mengalami kerugian besar karena 

banyak pengeluaran.  ---------------------------------------------------  

- Bahwa perbandingan harga sapi lokal dengan sapi impor, sapi 

lokal lebih mahal dengan perbedaan sekitar Rp. 4.000 – 

Rp.5000/kg untuk sapi lokal yang digemukan. --------------------  

- Bahwa harga jual beli terlapor dengan pembeli/pelanggan 

berdasarkan tawar menawar dengan pembeli dengan cara 
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menawarkan harga dari terlapor dengan kwalitas sapi yang 

ditwarkan lalu terjadi negosiasi dengan pembeli dan 

bersepakat.  ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa faktor-faktor yang menentukan harga yaitu; ---------------   

 Harga beli --------------------------------------------------------------  

 Pakan ------------------------------------------------------------------  

 Biaya overhad ---------------------------------------------------------  

 Oprasional -------------------------------------------------------------  

 Kurs  -------------------------------------------------------------------  

 Rasio kematian  ------------------------------------------------------  

- Bahwa pada saat ada kebijakan Pemerintah atau himbauan 

Pemerintah untuk menurunkan harga perusahaan menjual 

harga sapi dengan harga Rp. 37.000/Kg karena sapi yang di 

jual adalah sapi reguler/ sapi lama, karena pada Q3 kondisi 

sapi siap jual pada saat itu tidak mencukupi. ----------------------   

- Bahwa terlapor ikut dalam Assosiasi, menjadi Dewan dalam 

Assosiasi, dalam Assosiasi tidak pernah mebicarakan harga, 

biasanya yang dibicarakan peraturan-peraturan Pemerintah. ---   

- Bahwa pada tanggal 11 Agutus 2015  yang dibicarakan dalam 

Assosiasi yaitu masalah Munas, permintaan untuk memelihara 

sapi indukan ssebesar 10%, masalah quota tidak dibicarakan 

dalam Assosiasi. ---------------------------------------------------------   

- Bahwa pelanggannya untuk wilayah Jabodetabek yaitu H. 

Jimmi/RPH Bubulak Bogor, Jarkowo/Bili Berkah Mandiri 

Bekasi, KMS/RPH Jonggol, H. Tatang. -------------------------------   

- Bahwa ketika terjadi pemogokan terlapor masih menjual sapi. --  

 

22. TERLAPOR XXV (PT. KARYA ANUGRAH RUMPIN)  ---------------------  

KARNADI WINAGA (Direktur)  --------------------------------------------  

- Didirikan tahun 2008, bergerak usaha di bidang bridding -------  

- Impor sapi tahun 2014 --------------------------------------------------  

Quota Pengajuan Izin Impor Realisasi 

Q1 3000 1315 1315 

Q2 3000 3000 1500 

Q3 1500 vider 

1000 sloter 

1500 vider 

1000 sloter 

1500 vider 

1000 sloter 

Q4 1000 vider 

1500 sloter 

1000 vider 

1500 sloter 

Di cansel karena 

kapalnya terbakar  

 

- Bahwa Impor tahun 2015  

Quota Pengajuan Izin Impor Realisasi 

Q1 - - - 

Q2 2000 1570 1570 

Q3 2000 360  360  

Q4 2000 500  500  
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- Bahwa penjualannya kepada RPH Karawaci/Tangerang 

(dilakukan sendiri) yang diolah untuk pengelolaan industri 

daging (Baso, nagget, sosis, kram, dan lain-lain) yang di oleh 

menjadi produk asli kemudian di jual ke Wilayah Jabodetabek 

sebesar 90%, tidak dijual kepada pasar becaek, dan untuk 

jeroan sudah ada yang menampung. ---------------------------------  

- Bahwa RPH Karawaci adalah RPH milik sendiri, di RPH ini 

banyak feedloter lain yang menggunakannya, RPH ini kafasitas 

potongnya bisa 200 ekor semalam, dan kafasitas kandang 

dapat menampung dalam RPH sebanyak 400 ekor.  ---------------  

- Bahwa untuk memperhitungkan sapi lokal tidak dapat 

diperhitungkan secara bisinis karena dipelihara sendiri, 

sehingga tidak dapat menentukan harga daging. ------------------  

- Bahwa Terlapor tidak pernah menjual daging, yang dijual oleh 

terlapor adalah daging yang sudah diolah dalam olahan 

industri.  ------------------------------------------------------------------  

- Bahwa penyebab utama harga sapi mahal yaitu karena cost 

sapi yang didapat dari Australi sudah mahal. ----------------------   

- Bahwa terlapor tidak menjadi anggota assosiasi dan tidak ikut 

rapat dalam Assosiasi tanggal 11 Agustus 2015.  ------------------  

 

23. TERLAPOR XXVI (PT. SUMBER CIPTA KENCANA PUTRA) -------------  

FERRY SUSANTO PUTRA (Direktur)  

- Didirikan pada tahun 2011, dan beroprasi sejak tahun 2012 

dengan menggunakan sapi lokal, akhir Desember tahun 2013 

menggunakan sapi impor, letak kandang di wilayah Kabupaten 

Pesawahan Lampung seluas 7 Ha, dengan kafasitas kandang 

700-800 ekor.  ------------------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2012-2014 menggunakan sapi lokal.  ---------------  

- Bahwa tahun 2013 pengajuan impor sebanyak 250 ekor, Izin 

Impor 250 ekor, Realisasi impor 250 ekor.  -------------------------  

- Bahwa Pengajuan Impor tahun 2014  --------------------------------  

Quota Izin Impor Realisasi 

Q1 500 500 

Q2 500 200 

Q3 - Karena posisi kandang 

masih penuh  

Q4 500 500 

 

- Bahwa pengajuan impor tahun 2015 ---------------------------------  

Quota Izin Impor Realisasi 

Q1 600 500 

Q2 600 600 

Q3 137 137 

Q4 500 500 

 
- Bahwa ekpsortir Wellejt melalui perwakilan di Jakarta  ----------  
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- Bahwa pada tahun 2013 menggunkan sapi lokal sebanyak 200 

ekor, dan 2014 tidak membeli sapi lokal karena stok dari 2013 

masih ada.   ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa distribusi ke Jabodetabek sebanyak tahun 2014 

sebanyak 8% sebanyak 40 ekor dalam setahun yaitu Bulan 

Juni 2014, dan ke luar Jabodetabek yaitu Sumatra Selatan 92 

% dengan RPH Gabus dan Pagar Alam, sedangkan untuk 

penjualan ke wilayah Lampung sebanyak 27 ekor, tahun 2015 

penjualan ke wilayah Jabodetabek sebanyak 641 ekor ke 

Tangerang, sisanya ke Lampung dan Sumuatra Selatan.  --------  

- RPH yang dipergunakan untuk wilayah Jabodetabek yaitu RPH 

Karawaci/Tangerang, penjualan pada saat Bulan Juni 2014 

harga penjualan sebesar Rp. 33.000,- Kg.  --------------------------  

- Bahwa pada saat demo tanggal 9-11 Agustsu 2015 tidak ada 

sapi siap jual, pada saat itu sapi masih di segal bea cukai, dan 

masih ada di karantina.  ------------------------------------------------  

- Bahwa permintaan order sesuai dengan permintaan.  ------------  

- Bahwa mengetahui impormasi harga pasar dari pembeli. --------   

- Bahwa pembelian harga di Palembang lebih mahal dari 

Tangerang.   ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa belum masuk dalam Assosiasi dan belum ada 

keinginan, dan tahun 2016 baru masuk assosiasi karena 

perintah Dirjen (Muratno) dengan tujuan untuk pengajuan 

impor harus menggunakan Assosiasi.   ------------------------------    

- Bahwa yang melakukan pemogokan adalah pedagang karena 

harga mahal.  -------------------------------------------------------------  

- Bahwa pembayaran atas penjualan ke RPH Karawaci melalui 

transfer, pemesanan dengan cara melalui telp  dengan Ibu 

Widia untuk melakukan pemesanan baru sapi dikirim, dan 

terlapor hanya tahu sampai disitu tidak mengetahui bahwa sapi 

di pasarkan kemana.  ---------------------------------------------------  

- Bahwa mengetahui adanya pengurangan yaitu pada saat SPI 

diterima dari Menteri Perdagangan.  ----------------------------------  

- Bahwa ketika pembelian sapi naik karena harga kurs naik di 

Bulan Agustus 2015, sehingga ada kenaikan harga pada saat 

penjualan.   ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015 sudah tidak dapat 

menjual sapi karena stok sapi sudah habis, sehingga terlapor 

tidak mengetahui harga dipasaran. -----------------------------------  

- Bahwa ketika menenutkan harga tidak pernah menanyakan 

harga penjualan kepada feedloter lain, penentuan harga 

berdasarkan kesepakatan dengan pembeli yang dilakukan 

harga harian.  ------------------------------------------------------------  

- Bahwa harga penjualan rata-rata Bulan Januari – Juli tahun 

2015 ke RPH Karawaci sebesar Rp. 35.000/Kg setelah itu tidak 

ada penjualan.  -----------------------------------------------------------  
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- Bahwa selama 2 tahun terkahir berjalan terlapor masih mines 

setelah dikurangi bunga.  ----------------------------------------------  

 

24. TERLAPOR XXVIII (PT. CATUR MITRA TARUMA) ------------------------  

M. REZA ZULFIKAR (Direktur Oprasional) -------------------------------  

- Bahwa didirkan pada tahun 2010, tahun 2011-2013 berbisnis 

menggemukan sapi lokal; ----------------------------------------------  

- Tahun 2014 baru melakukan importasi, dan kapasitas kandang 

maksimal 5.500 ekor, lokasi kandang terletak di Cariu - Jonggol 

Kabupaten Bogor; --------------------------------------------------------  

- Pemasaran sapi lokal lebih bervariasi daripada sapi 

impor,namun keduanya memiliki daerah pemasaran yang 

sama;  ----------------------------------------------------------------------  

- Konsumen lebih memilih sapi impor dibandingkan sapi lokal 

dilihat dari segi kualitas sapinya. namun pada ujungnya yang 

dijual tetap dalam bentuk daging baik sapi impor maupun sapi 

lokal, kecendrungan dengan sapi lokal prosentase daging 

dibandingkan dengan bobot hidup jauh, sedangkan sapi impor 

jauh lebih baik.Sapi lokal tulangnya lebih kasar/besar sehingga 

dagingnya lebih sedikit. Sapi import tulangnya lebih kecil 

sehingga daginnya lebih banyak. --------------------------------------  

- Harga sapi lokal lebih mahal daripada sapi impor dikarenakan 

sumber sapi lokal lebih sulit dicari dan harus bersaing dengan 

para peternak sapi lokal serta jarak pengirimannya dan tingkat 

penyusutan dari daerah Jawa hingga ke kandang lebih banyak 

atau sekitar lebih dari 5%; ---------------------------------------------  

- Sapi lokal diambil dari daerah di Jawa Timur, Jombang, 

Ponorogo, dan Jawa Tengah dengan harga beli pada saat itu Rp. 

36.500,00;  ----------------------------------------------------------------  

- Stok  2014, SPI triwulan I 1.315 ekor realisasi 1.315 ekor, 

triwulan 2 SPI 6.000 realisasi 4.800 ekor, triwulan 3 SPI 5.500 

ekor, realisasi 5.384 ekor, triwulan 4 SPI 5.000 realisasi 3.706 

ekor;  ----------------------------------------------------------------------  

- Pada kuartal 2 SPI 6.000 dan realisasi hanya 4.800 karena 

pasar bersaing bebas sedangkan produknya kurang bersaing; --  

- Harga penjualan pada tahun 2014 dibulan Januari Rp. 

39.358,00, Februari Rp. 39.416,00, Maret Rp. 38.457,00, April 

Rp.  37.512,00, Mei Rp. 36.632,00, Juni Rp. 35.852,00, Juli Rp. 

35.806,00, Agustus Rp.  35.637,00, September Rp.  35.148,00, 

Oktober Rp.  35.950,00, November Rp. 36.043,00, dan pada 

bulan Desember Rp. 36.311,00; ---------------------------------------  

- Harga penjualan pada tahun 2015 dibulan Januari Rp. 

36.387,00, Februari Rp. 38.336,00, Maret Rp. 39.233,00, April 

Rp.  39.886,00, Mei Rp. 38.473,00, Juni Rp. 37.598,00, Juli Rp. 

39.703,00, Agustus Rp. 39.594,00, September Rp. 39.950,00, 
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Oktober Rp. 39.900,00, November Rp. 40.340,00,  dan pada 

bulan Desember Rp. 40.941,00; ---------------------------------------  

- Terlapor mengambil dari eksportir ILE, Halleen Livestock Exp, 

dan Austrex; --------------------------------------------------------------  

- Maksud bersaing bebas adalah kalau ijinnya banyak, total sapi 

yang beredar banyak, sehingga serapan untuk sapi kita 

berkurang;  ---------------------------------------------------------------  

- Pada kuartal 4 tahun 2014 impornya pada bulan Nopember dan 

bulan Desember, realisasinya 3.700 ekor alasanya karena  

kesulitan dapat kapal, sementara sapi harus tiba di Indonesia 

paling lambat 31 Desember 2014 dan tidak bisa diperpanjang; -  

- Pada bulan Nopember 2014 1 kali impor, namun pada bulan 

Desember 2014 ada 3 kali impor; -------------------------------------  

- Pada bulan Desember 2014 impor pada tanggal 11 Desember 

306 ekor dan 23 Desember 1136 ekor; -------------------------------  

- Kuartal 1  2015, SPI 1.164 ekor realisai 1.164 ekor, kuartal 2  

SPI 5.791 ekor realisasi 5.791, kuartal 3 SPI 822 ekor 821 ekor 

dan kuartal 4 SPI 4.200 ekor realisasi 4.187 ekor;  ----------------  

- Mendistribusikan ke Non Jabodetabek 10% ke RPH Sukabumi, 

RPH Purwakarta, dan Jabodetabek 90 % ke RPH Sawangan 

dengan persentase 40%, dan RPH Ciputat dengan persentase 

60%; ------------------------------------------------------------------------  

- Menjual ke RPH. Ciputat kepada H. Khali, H. Mali, dan H. Zen 

dengan pengambilan sapi sebanyak 30-40 ekor perhari, 

sedangkan di RPH Sawangan menjual hanya ke H. Beno; 

- Ada 10 RPH di Jabodetabek yang menjadi Supply Chain dan 3 

RPH Non Jabodetabek; --------------------------------------------------  

- Pemesanan dilakukan dengan cara sistem order dan melakukan 

penawaran dengan para Jagal dan RPH yang merupakan 

Supply Chain; ------------------------------------------------------------  

- Harga penjualan bulan Januari,Februari,Maret 2015 berasal 

dari Quartal 4 tahun 2014 berupa sapi siap potong impor dan 

hasil penggemukan sapi bakalan Q4 serta dari shipment yang 

berbeda.  -------------------------------------------------------------------  

- Pada bulan Juli 2015 harga penjualan Rp. 39.703,00 karena 

masing-masing shipment memiliki harga yang berbeda, seperti 

contoh adanya kenaikan kurs dollar dan harga beli sapi hingga 

sampai kekandang sudah mengalami kenaikan; -------------------  

- Harga mengalami kenaikan pada bulan Juli 2015 tidak ada 

keluhan dari para konsumen Terlapor; ------------------------------  

- Harga jual ditentukan dari harga pokok dan 

mempertimbangankan harga pasar ; ---------------------------------  

- Bahwa mengetahui adanya penurunan quota yaitu diketahui 

ketika SPI diterima oleh Terlapor tanggal 13 Juli 2015, yang 

merupakan kebijakan Pemerintah.  ----------------------------------      
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- Bahwa ketika itu harga penjualan naik karena harga pembelian 

pada Q2 naik dari Australia, yaitu harga beli pada Bulan April 

sebesar Rp. 40. 400/Kg. ------------------------------------------------  

- Bahwa ketika terjadi pemogokan pada awal Agustus 2015, 

perusahaan tidak tahu, karena pada periode itu tidak ada 

penjualan, sapi siap potong telah habis terjual pada akhir Juli 

2015 dan baru melakukan penjualan pada 26 Agustus 2015, 

stock yang ada di kandang pada saat itu adalah sapi masih 

dalam masa penggemukan yang masuk pada bulan Mei dan 

Juni 2015 dan hal tersebut sudah disampaikan kepada 

customer.   ---------------------------------------------------------------  

- Bahwa ikut assosiasi bulan September 2014, dan tanggal 11 

Agustus 2015 rapat di assosiasi hanya dibahas rapat-rapat 

biasa, dan munas, tidak dibahas situasi mogok, selain itu yang 

dibahas didatangi oleh Bareskrim, tidak ada pembahasan 

harga, setiap feedloter harus menyediakan 10 % sapi breeding, 

tidak ada himbauan dari kementan.  ---------------------------------  

- Bahwa harga pesaing tidak sama dengan harga jual Terlapor, 

harga bisa di atas dan bisa juga di bawah tergantung dari jenis 

dan kwalitas sapi. --------------------------------------------------------   

- Bahwa terlapor dalam mengatur harga adalah hal yang konyol, 

karena yang membedakan harga tergantung dari jenis dan 

kwalitas sapi itu. ---------------------------------------------------------           

- Bahwa kwalitas sapi dapat menentukan kwalitas daging itu, 

karena satu ekor sapi hidup memiliki beberapa unsur yang 

akan diketahui setelah di potong, sehingga harga feedloter satu 

dengan feedloter lain berbeda.  ----------------------------------------  

- Terlapor menyatakan bahwa semua dugaan kartel yang 

dituduhkan oleh para Tim Investigator dapat kita bantah 

dengan dokumen-dokumen yang kita miliki; -----------------------  

 
 

25. TERLAPOR XXXII (PT. KARUNIA ALAM SENTOSA ABADI)  ------------  

DIDIEK PURWANTO (Direktur)   ------------------------------------------  

- Bahwa didirikan sejak tahun 2014, dan mulai beroprasi tahun 

2015 dengan menggunakan sapi impor, kandang terletak di 

Lampung Tengah Lampung, dengan luas 25 Ha, kafasitas 

kandang 4000-5000 ekor. ----------------------------------------------   

- Bahwa pemasaran tahun 2015 yaitu ke wilayah Palembang, 

Bandar Lampung sebanyak 40 %, dan untuk wilayah 

Jabodetabek sebanyak 60%. -------------------------------------------   

- Bahwa RPH yang digunakan untuk wilayah Jabidetabek yaitu; 

RPH Petir/Tangerang, RPH Bubulak/Bogor, pelanggan untuk 

RPH bubulak yaitu H. Waluyo, Petir H. Menan.  -------------------  

- Bahwa eksportir dari Australi yaitu Iles  -----------------------------  
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- Bahwa sapi potong pada Q2 tahun 2015 telah habis dijual pada 

3 – 4 bulan berikutnya, dengan masa penggemukan tidak lebih 

dari 120 hari sapi sudah di jual. --------------------------------------  

- Bahwa pembelian sapi di Australi tergantung dari musim, pada 

Bulan Oktober – Maret harga pembelian di Australi tinggi, Mei – 

September harga pembelian di Australi lebih rendah.  ------------  

- Bahwa dalam menentukan harga penjualan adalah strategi 

Terlapor dan merupakan kebijakan terlapor, dan tidak mungkin 

memperhitungkan harga dengan terlapor lain, karena dalam 

memperhitungkan harga yang kompetitor dalam penjualan 

yaitu bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan. ---------  

- Bahwa pada Bulan Juni 2015 terlpaor melakukan pemasokan/ 

penjualan sapi sebanyak 285 ekor. -----------------------------------   

- Bahwa harga di pasaran tidak menjadi bagian yang utama.  ----  

- Bahwa pada awal Agustus 2015 tidak melakukan penyetopan 

pasokan, selama pelanggan meminta terlapor selalu mengirim 

pasoka.  --------------------------------------------------------------------  

- Bahwa terlapor ikut dalam Assosiasi, dan pada tanggal 11 

Agustus 2015 terlapor ikut rapat dalam assosiasi, dalam rapat 

tersebut hanya dibahas kebijakan-kebijakan Pemerintah untuk 

memasukan sapi betina indukan supaya proses penambahan 

populasi bertambah dan membahas tentang munas, dan 

membahas bagaimana hubungan dengan negara asing. ----------  

- Bahwa dalam Appindo tidak pernah membahas masalah bisnis, 

karena masing-masing feedloter mempunyai kebijakan 

perusahaann nya sendiri-sendiri, ketika ada pemogokan tidak 

pernah membahas masalah harga.  ----------------------------------  

- Bahwa ketika ada pemogokan tidak pernah ada komplen dari 

pelanggan dan dalam menentukan harga tidak pernah ada 

perjanjian dengan terlapor lain. ---------------------------------------       

 

26. TERLAPOR XVIII (PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA)  ----------------  

NUR SAFINA AYU ASZZAHRA  -----------------------------------------------------  

- Bahwa perusahaan didirikan pada tahun 2004, sejak tahun 

2012 terlapor mulai berbisnis sapi impor.  --------------------------  

- Bahwa kandang terlpaor terletak di Desa Cirende, Cikalong 

Wetan Bandung Barat, dengan kafasitas kadang dapat 

menampung 4.000– 5.000 ekor. ---------------------------------------  

- Bahwa impor sapi tahun 2013 adalah ; ------------------------------  

 Q1 Ijin impor yang diperoleh sebanyak 2.026, realisasinya 

2.025 ------------------------------------------------------------------  

 Q2 Ijin impor yang diperoleh sebanyak 4.114, realisasinya 

4.114 ------------------------------------------------------------------  

 Q3 Ijin impor yang diperoleh sebanyak 1.724, realisasinya 

1.724 ------------------------------------------------------------------  
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 Q4 Ijin yang diperoleh sebanyak 1.724, realisasinya ada 

tambahan sapi pada saat hari lebaran sebesar 5.115 dan 

7.425 sehingga total realisasinya 12.540  -----------------------    

 Bahwa impor sapi tahun 2014 adalah ; -------------------------   

 Q1 Ijin impor yang diperoleh sebanyak 7.627, realisasinya 

6.445  -----------------------------------------------------------------  

 Q2 ijin impor yang diperoleh sebanyak 12000 realisasinya 

2357  ------------------------------------------------------------------  

 Q3 Ijin impor yang diperoleh sebanyak 4000 realisasinya 

4000 -------------------------------------------------------------------  

 Q4 Ijin impor yangdiperoleh sebanyak 12000 realisasinya 

4269 -------------------------------------------------------------------  

- Bahwa karena realisasi pada tahun 2014 kami kurang sehingga 

pada Q1 2015 terlpaor disuspend, kami baru impor pada Q2. --   

- Bahwa impor sapi tahun 2015 adalah ; ------------------------------  

 Q1 tidak memperoleh ijin impor dan tidak ada realisasi. -----  

 Q2 ijin impor yang diperoleh sebanyak 7722 realisasinya 

7719 -------------------------------------------------------------------  

 Q3 ijin impor yang diperoleh sebanyak 914 realisasinya 914 

 Q4 ijin impor yang diperoleh sebanyak 8000 realisasinya 

7873 -------------------------------------------------------------------  

- Bahwa pasar terlapor untuk wilayah Jabodetabek sebanyak 

40% dari tahun 2012 stabil sampai sekarang, mayoritas 

penjualannya di Bandung, Cirebon, dan Sukabumi. --------------  

- Bahwa total RPH yang dipakai oleh terlapor untuk wilayah 

Jabodetabek ada 9 RPH yaitu ; RPH Samba Cikarang Bekasi 

pemiliknya H. Junaedi, RPH Bubulak Bogor pemiliknya H. 

Wiwik, RPH Jati Asih Bekasi pemiliknya H. Arjih, RPH Serua 

Depok pemiliknya H. Nanang, RPH Karawaci Tangerang milik 

Bapak Karnadi pemilik PT. Karya Anugrah Rumpin, RPH 

Cibinong Bogor pemiliknya H. Jejen, RPH Sinar Mulya 

Tangerang pemiliknya H. Muad, RPH Lembu Sakti Jaya Depok 

pemiliknya H. Abud dan H. yayang, RPH Elders Bogor/jagal 

Windu, dan lainnya di Sukabumi, Bandung, dan Cirebon.  ------  

- Bahwa terlpor menjual sapi impor pada tahun 2013 Bulan 

Januari diangka Rp. 32.000/kg bahkan sampai dengan Bulan 

Nopember penjualan berkisar diangka Rp. 33.000,/Kg. ----------  

- Bahwa terlapor anggota assosiasi, pada tanggal 11 Agutus 2015 

terlapor mengutus staffnya yang bernama Syafruddin, yang 

hasilnya dilaporkan kepada terlapor hanya membicarakan 

masalah munas, dan ketika ditanya membahas apalagi, 

jawabannya yaitu biasa saja tidak ada yang lain. ------------------   

- Bahwa benar terlapor memiberikan surat kuasa kepada 

staffnya yang bernama komar untuk mewakili terlapor dalam 

pemeriksaan di KPPU tertanggal 19 Maret 2014.  ------------------  
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- Bahwa Komar Hari Budianto hanya sebagai staff akunting yang 

tidak pernah hadir dalam pertemuan Appindo dan tidak pernah 

mengetahui materi yang dibahas dalam pertemuan appindo , 

dan Bambang Hartoyo hanya sebagai staff yang tidak 

mempunyai kewenang untuk menjelaskan menganai masalah 

harga, karena masalah harga tersebut adalah kewenangan 

terlpaor.  ------------------------------------------------------------------  

- Bahwa surat kuasa yang diberikan hanyalah pemeriksaan 

sebagai saksi dan bukan terlapor sehinggga sudah jelas 

bagaimana kafasitas saksi yaitu orang secara pribadi sehingga 

tidak bisa serta merta dapat dianggap sebagai keterangan yang 

mewakili perusahaan.  --------------------------------------------------  

- Bahwa tahun 2013 terlapor dan beberapa rekan yang ada 

pernah dipanggil oleh kemdag dimana kemedag meminta 

kepada para terlapor untuk menurunkan harga, dimana 

terlapor ikut berpartisipasi dan mendukung program 

Pemerintah untuk menurunkan harga, karena masyarakat 

masih membutuhkan daging dengan harga yang terjangkau 

untuk dibeli.  -------------------------------------------------------------  

- Bahwa dengan dipanggilnya terlapor oleh kemendag dalam hal 

untuk menurunkan harga, sehingga anak buah saya (staff) 

ketika   memberikan keterangan dalam panggilan di KPPU 

mempunyai pengertiaan yang salah.   --------------------------------  

- Bahwa dari dahulu setiap kali mengutus atau memberikan 

kuasa ke anak buah, report yang diberikan biasanya hanya dua 

patah kata yaitu “biasa saja tidak pernah ada apa-apa” 

sehingga terlapor tidak pernah berfikir yang lain dan terlapor 

juga tidak bertanya untuk lain karena saya berfikir tidak 

kemana-mana. -----------------------------------------------------------  

- Bahwa pada Bulan April 2012 terlapor pernah di panggil oleh 

Kemendag Bapak Gita Wiryawan untuk membuat kestabilan 

harga, ketika itu harga menurut trend pasar cendrung 

merangkak naik, sehingga saya menyetujui perintah kemendah 

untuk menurrunkan harga, dan kemendag memberikan 

tambahan sapi kepada terlapor berupa sapi slaughter untuk 

tambahan lebaran yang bukan kompensasi dari kemendag. -----  

- Bahwa karena ada perintah Menteri, maka semua terlapor 

menurunkan harga dengan tidak adanya kesepakatan dari para 

Terlapor, tetapi sesuai dengan perintah menteri. -------------------  

- Bahwa sesuai dengan perintah menteri maka terlpor 

menurunkan harga Rp. 3.000,/Kg, dan diluar ajakan menteri 

ketika menentukan harga dengan pembeli berdasarkan 

kesepakatan dengan pembeli. -----------------------------------------  

- Bahwa dalam menentukan harga dengan pembeli, terlapor 

mendapatkan harga dari eksportir yang kemudian terlapor 

hitung ada nilai jual harga dollar pada saat pemelian 4 bulan 

yang lalu dan dollar sekarang  kemudian terlapor sampaikan 
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kepada pembeli harga sekian dan kemudian terjadi tawar 

menawar, maka terjadi kesepakatan dan dengan sistem 

pembayaran cash transfer dan ada juga yang cash keras.   ------   

- Bahwa ketika ada pertemuan dengan Kemendag tidak ada 

kaitannya dengan permintaan dari nampah (assosiasi 

pengolahan daging).  ----------------------------------------------------  

- Bahwa pada Bulan Juli 2013 bahwa penjualan terlapor rata-

rata sekitar R. 31.000,- Rp. 32.000,- Rp. 33.000, /Kg dengan 

jenis sapi slaughter (sapi siap potong) bukan sapi bakalan. ------  

- Bahwa kewenangan untuk menentukan harga di terlapor 

adalah saya sendiri.  ----------------------------------------------------  

- Bahwa dalam menentukan harga bersifat independen dimana 

terlapor menghitung tingkat daya beli, nilai kurs, sehingga 

sudah ada hitungan sendiri dan akhirnya membuat 

kesepakatan dengan pembeli, sehingga tidak pembicaraan 

harga dengan pesaing lainnya.  ---------------------------------------  

- Bahwa ketika pemogokan terlapor masih melakukan penjualan 

yaitu pada tanggal 7-11 Agustus 2015, pejualan sapi pada 

tanggal 09 Agustus 2015 ke H. Kosasih di Cikampek sebanyak 

7 ekor, tanggal 10 masih menjual ke H. Basor Cianjur, tanggal 

11 Agustus 2015 masih menjual 17 ekor ke Cianjur dan H. Alex 

di Cakung (Jabodetabek) sebanyak 7 ekor, dengan harga Rp. 

42.000/Kg tetapi mereka tidak ada complain masalah harga. ---   

- Bahwa Terlapor tidak pernah hadir dalam pertemuan rapat di 

Appindo,  dan selalu menugaskan staff, dan tidak ada laporan 

terkait masalah harga sebelum atau sesudah rapat assosiasi, 

biasanya laporan yang di dapat jawabannya sama “biasa saja 

tidak ada apa-apa” dan terlapor telah menjual sapi impor 

sesuai dengan apa yang dijalankan sehingga tidak berfikir apa-

apa.  ----------------------------------------------------------------------  

- Bahwa saya membantah BAP yang telah dibuat oleh Komar, 

karena  Komar tidak ada kafasitas untuk menjawab hal 

tersebut dan untuk menandatangani BAP, dan Komar tidak 

pernah menyampaikan hasil BAP tersebut kepada saya, yang 

ada cuma bahasa biasa saja bu tidak ada apa. ---------------------  

- Bahwa Terlpaor tidak pernah menentukan harga berdasarkan 

hasil pertemuan assosiasi yang dihadiri oleh Bapak Komar Hari 

Budiono  mapun Bambang Hartoyo karena dalam menentukan 

harga adalah idependen terlapor. -------------------------------------  

- Bahwa pada tahun 2013-2015 tidak pernah ada custemer yang 

dipending semuanya dipenuhi sesuai dengan permintaan.  ------  

- Bahwa tahun 2014 ijin terlapor pada Q2,Q3, dan Q4 banyak 

tetapi realisasinya sedikit karena kondisi intern keuangan 

terlapor sedang kurang baik. ------------------------------------------   

- Bahwa eksportir melihat ke RPH terakhir tahun 2013-2015 

untuk melihat supplychin ke 38 RPH.  -------------------------------  
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- Bahwa pada tanggal 11 Agutus 2015 terlapor mengutus 

staffnya syarifuddin untuk ikut rapat di Appindo, dan laporan 

staff hasilnya hanya membahas munas.  ----------------------------  

- Bahwa Terlapor dengan Terlapor XIX tidak ada hubungannya, 

Cuma hanya pertemanan saja.  

- Bahwa pada saat pemogokan saya tidak tahu ada pemogokan, 

karena pada saat itu say masih berjualan dan masih ada yang 

membeli    ------------------------------------------------------------------   

- Bahwa pada Bulan Juli 2015 penjualan sapi sebanyak 2.786 

ekor, dan pada Bulan Agustus 2015 penjualan sebanyak 1.184 

ekor, penjualan pada Bulan September 2015 sebanyak 1.007 

ekor dan Oktober sebanyak 474 ekor.  -------------------------------  

- Bahwa ketika diberikan Q3 hanya mendapatkan jatah 914 ekor, 

mengganggu penjualan karena Bulan April di Jualnya Bulan 

Juli, Mei di jual Bulan Agustus. ---------------------------------------  

- Bahwa harga jual pada Bulan Juli dan Awal Agustus sebesar 

Rp. 41.000/kg dan akhir Agustus Rp. 38.000/kg. -----------------   

- Bahwa penggemukan sapi umumnya dilakukan selama 90 – 

120 hari, kalau lewat waktu tersebut maka sapi banyak 

mengandung lemak dan kwalitas sapi turun, dan optimalnya 

juga kurang baik maka harga jualnya akan menjadi turun ------  

- Bahwa harga jual sapi tahun 2015 mengalami kenaikan pada 

Bulan Juli Rp.42.860/kg Bulan Agustus Rp. 42.748/kg, ketika 

harga naik terlapor masih tetap menjual sapi kepada 

pelanggan, dan sebelum tanggal 09 Agustus terlapor masih 

menjual sapi untuk wilayah Jabodetabek, dan saat mogok 

terlapor tidak menjual ke Jabodetabek, terlapor cuma hanya 

melayani jual wilayah Cianjur dan Sukabumi, mengingat stok 

sapi di kandang sedikit. ------------------------------------------------     

- Bahwa yang membedakan harga jual sapi adalah kwalitas sapi 

tersebut, tergantung jenisnya.  ----------------------------------------  

- Bahwa terlapor masuk dalam Assosiasi APPINDO, pada saat 

mogok Bulan Agustus 2015 tidak pernah ada pembicaraan 

mengenai harga dalam Assosiasi Appindo, dan tidak ikut dalam 

undangan kementerian. ------------------------------------------------    

- Bahwa September 2015 terlapor masih memelihara sendiri sapi 

lokal yang diambil dari daerah, selama + 3 bulan untuk 

memperbaiki kwalitasnya, dengan alasan bahwa untuk 

memenuhi populasi, dan kebutuhan sapi lokal, permintaan sapi 

lokal banyak di hari qurban (Idul Adha),  ----------------------------  

- Bahwa tahun 2015 distribusi sapi impor ke wilayah 

Jabodetabek sebanyak 563 ekor per bulan, rata 19 ekor sehari 

dalam setahun. -----------------------------------------------------------  

- Bahwa pendistribusikan sapi impor dilakukan ke 7 RPH untuk 

wilayah Jabodetabek yaitu; Pulo Gadung, Legenda Bekasi, 

Eldes Kampus ITB, Santiko Tambun, Samba Sukatani, 

Kranggan Bekasi,  dan  19 RPH luar Jabodetabek. ----------------  
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- Bahwa ketika harga naik, harga sapi sama antara terlapor satu 

dengan terlapor lain karena masing-masing terlapor 

mempunyai perhitungan, menjaga stok sendiri-sendiri, sumber 

sapinya sama dari Australi sehingga dapat menentukannya 

sama, tidak ada kesepakatan antara para terlapor mengenai 

harga, karena harga merupakan rasia sehingga tidak mau 

terjebak oleh terlapor lain ketika membicarakan harga, 

beroprasinya harga di pasar ditentukan oleh supply and 

demend.  ------------------------------------------------------------------  

- Bahwa tidak ada informasi harga di pasar dari pihak lain, 

untuk menentukan harga berdasarkan naluri jual beli, karena 

harga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara terlapor 

dengan pembeli.  ---------------------------------------------------------  

- Bahwa dengan kebijakan Pemerintah yang tidak pasti, terlapor 

harus menghitung sendiri secara naluri untuk menjaga 

mempertahankan perusahaan.  ---------------------------------------  

- Bahwa terlapor untuk menetukan harga yaitu harus 

menghitung harga pokok pembelian sapi impor dan situasi dan 

kebutuhan terlapor  -----------------------------------------------------   

- Bahwa ekspotir dari Australi yaitu Shell.  ---------------------------  

- Bahwa untuk pakan sapi, terlapor mengelola pakan sendiri 

dengan bahan baku lokal, untuk biaya penggemukan biaya 

pakan memakan biaya sebesar Rp. 15.000/hari.  -----------------   

- Bahwa sapi impor yang dibeli dengan berat 350  dibeli dengan 

harga Rp. 12.000.000, - digemukan selama 120 dengan berat 

menjadi 450-500 kg dijual dengan harga 15 juta tergantung 

harga jual itu juga.  ------------------------------------------------------  

 

27. TERLAPOR IX (PT. ELDERS INDONESIA)  --------------------------------  

PRASETYO ENDRO SUSILO ( DIREKTUR)  -------------------------------  

- PT. Elders Indonesia berdiri di Indonesia sejak tahun 2001 

dengan ijin usaha penggemukan sapi dan peredaran obat 

hewan;   --------------------------------------------------------------------  

- Melakukan impor sapi dalam bentuk sapi bakalan dengan 

kapasitas kandang sebesar 8.000 ekor dan saat ini kandang 

mengalami kekosongan sebesar 40% - 50%, namun biasanya 

terisi penuh sekitar 70% ; ----------------------------------------------  

- Mendistribusikan ke wilayah Riau, Padang, Lampung, dan 

Palembang sebesar 70 % dalam bentuk sapi, dan 30% ke 

wilayah Jaboetabek dalam bentuk daging yang tersebar ke 

pasar modern; ------------------------------------------------------------  

- Pembelian sapi hidup diwilayah Jabodetabek tidak ada sejak 

tahun 2012 dan focus pada hasil penggemukan sapi untuk 

industry sendiri; ---------------------------------------------------------  

- Pelanggan tersebar di wilayah Jabodetabek hanya ada di RPH 

Serang;  -------------------------------------------------------------------  
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- Terlapor tidak mengetahui perbedaan harga antara importer 

dan eksportir; -------------------------------------------------------------  

- Pada tahun 2013 mendapatkan SPI 16.634 ekor sapi, pada 

tahun 2014 mendapatkan SPI 18.688 ekor sapi, dan pada 

tahun 2015 mengajukan sebanyak 19.600 ekor sapi dan 

mendapatkan SPI 12.602 ekor sapi; ----------------------------------  

- Pada triwulan ke 4 tahun 2015, Terlapor tidak mengetahui 

apakah ada pengurangan kuota atau tidak; ------------------------  

- Kapasitas kandang hanya sekitar 8.000 ekor perkandang; -------  

- Perusahaan Terlapor merupakan anggota APFINDO dan 

Terlapor menjabat sebagai koordinator dewan; ---------------------  

- Pada saat ada undangan rapat bersama Kementerian, 

sebelumnya diasosiasi tidak ada melakukan pembahasan; ------  

- Pada bulan April 2012 di undangan rapat tertulis kata bahwa 

APFINDO MENYEPAKATI HARGA, dimana APFINDO hanya 

sebagai sarana pengumpulan para anggota, dan notulen dibuat 

oleh Kementerian, dimana asosiasi Nampah meminta 

Kementerian untuk menurunkan harga menjadi Rp. 38.000,00 

dan anggota APFINDO tidak ada yang bersepakat dengan 

himbauan Menteri tersebut; -------------------------------------------  

- Pada tahun 2013, himbauan penurunan harga bersama 

Kementerian dilakukan melalui rapat; -------------------------------  

- Perbedaan undangan rapat dari Kementerian mengenai 

himbauan dari Kementerian untuk penurunan harga dimana 

pada tahun 2013 perizinan diambil alih oleh Kemendag, namun 

pada tahun 2015 perizinan berdasarkan rekomendasi dari 

Kemendag namun perizinan diberikan oleh Kementan; -----------  

- Pada saat adanya himbauan dari Kementerian, tidak semua 

feedloter langsung menurunkan harga karena Terlapor 

memasarkan diwilayah Sumatra dan disana tidak ada gejolak 

apapun sehingga harga dianggap masih aman; --------------------  

- APFINDO tidak pernah dan tidak bisa mengatur harga, dimana 

asosiasi hanya menghimbau kepada feedloter untuk 

mnentukan harga namun semua diserahkan kembali kepada 

para feedloter, dan pada saat rapat yang diadakan di APFINDO 

tidak pernah membahas mengenai harga ; --------------------------  

- Secara resmi Kementerian tidak pernah meminta kepada 

APFINDO untuk menurunkan harga; --------------------------------  

- Pada tanggal 11 Agustus 2015 tidak ada respon resmi atas 

permintaan Kementerian untuk menurunkan harga, namun 

rapat tersebut hanya membahas mengenai respon para 

feedloter akibat adanya penimbunan dan notulen akan 

disampaikan oleh Terlapor; --------------------------------------------  

- Harga jual di Jabodetabek lebih tinggi dari pada harga di 

Sumatra, yang menjadikan harga di Jabodetabek tinggi karena 

proses pengirimannya yang lebih lama biaya transportasinya 

lebih besar;  ---------------------------------------------------------------  
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- Terlapor pernah mendapatkan complain mengenai harga jual 

sapi Terlapor yang cenderung mengalami kenaikan; --------------  

- Terlapor tidak bisa memenuhi permintaan konsumen pada saat 

ada pengurangan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah dari 

250.000 ekor pertahun menjadi 50.000 ekor pertahun; ----------  

- Pada saat ada himbauan dari Kementerian untuk menurunkan 

harga menjadi Rp. 38.000,00, pada saat itu Terlapor menjual 

dengan harga diatas harga himbauan dari Kementerian; ---------  

- Pada bulan Agustus 2015 adanya undangan dari Kementerian 

untuk menurunkan harga namun tidak secara resmi, dapat 

dikatakan bahwa itu adalah permintaal real dari Kementerian; -  

- Pada periode 2013 dan periode sebelumnya antara harga sapi 

impor dan sapi lokal jauh lebih mahal harga sapi lokal dan 

tergantung dari wilayah pemasarannya sendiri, namun ada 

suatu saat harga antara sapi impor dan sapi lokal saling 

bersaing, dan harga sapi lokal cenderung mahal untuk wilayah 

Jabodetabek; -------------------------------------------------------------  

- Pada saat menaikan harga bukan semata-mata untuk mencari 

keuntungan, namun semua harus dilihat dari biaya pakan, 

harga daging impor; -----------------------------------------------------  

- Terlapor selama menjabat sebagai ketua asosiasi tidak 

mengenal siapa itu Bpk. Komar dan Bpk. Bambang Hartoyo, 

karena pada tahun 2013 tidak ada himbauan apapun dari 

asosiasi untuk menurunkan harga; ----------------------------------  

- Sebelumnya ada ancaman dari para Menteri bahwa para 

feedloter telah melakukan penimbunan, dan keesokan harinya 

para feedloter didatangin oleh bareskrim untuk mengecek 

apakah benar ada penimbunan sapi atau tidak; -------------------  

- Setiap rapat yang menentukan tema pertemuan adalah 

Direktur Eksekutif, dan yang mempunyai kebijakan adalah 

semua anggota dewan; --------------------------------------------------  

- Pada tanggal 9 Agustus 2015 ada pertemuan di hotel Mulia 

yang dihadiri oleh BMT, TUM, dan GGL, namun pada saat itu 

Terlapor tidak hadir dalam pertemuan tanggal 09 Agustus 

2015;  ----------------------------------------------------------------------  

 

KESIMPULAN : ---------------------------------------------------------------------  

Untuk menentukan apakah dugaan Pelapor pada perkara a quo 
mempunyai cukup bukti, maka semua unsur secara kumulatif pada  
Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c yang didugakan kepada Terlapor XXVIII 
dengan di korelasikan dengan fakta hukum  harus  terbukti; 

 
PASAL 11 :  --------------------------------------------------------------------------  

 
1. Unsur Pelaku Usaha :  --------------------------------------------------------  

- Bahwa yang di maksud pelaku usaha dalam perkara ini dengan 

di korelasikan dengan fakta hukum adalah :  ----------------------  
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a. setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia yang 

ukuran perusahaanya setara melakukan PERJANJIAN 

UNTUK MENGATUR PRODUKSI DAN /ATAU PEMASARAN 

dalam hal ini sapi impor;  ----------------------------------------  
 

b. Dalam arti lain kartel sulit terjadi jika pelaku usaha satu 

dengan pesaingnya tidak setara dan pada faktanya 

Terlapor XXVIII sangat kecil, maka sangat jelas Pelaku 

Usaha yang di maksud seharusnya bukan Terlapor XXVIII;  
 

2. Unsur Perjanjian : -------------------------------------------------------------  

- Bahwa yang di maksud Perjanjian dalam perkara ini dengan di 

korelasikan dengan fakta hukum adalah :  -------------------------  
 

a. Terlapor XXVIII membuat Perjanjian melalui asosiasi 

dengan feedloter lainnya untuk mengikatkan diri  

MENGATUR PRODUKSI DAN/ATAU PEMASARAN SAPI 

IMPOR DENGAN TUJUAN MEMPENGARUHI HARGA; ------  
 

b. Bahwa pada faktanya PELAPOR TIDAK DAPAT 

MEMBUKTIKAN dan juga tidak pernah ada terungkap 

dalam persidangan a quo bahwa Terlapor XXVIII 

melakukan perjanjian baik lisan atau tertulis  untuk 

MENGATUR PRODUKSI DAN/ATAU PEMASARAN SAPI 

IMPOR DENGAN TUJUAN MEMPENGARUHI HARGA 

dengan feedloter lainnya; -----------------------------------------  
 

c. Sementra bukti Bukti BAP   dianggap oleh Pelapor adalah 

adanya perjanjian tertulis maupun tidak tertulis dalam hal 

pengaturan harga antara Para Terlapor, untuk 

memperkuat bukti ekonomi ( Indirect Evidence ) Pelapor, 

sehubungan adanya anggapan Pelapor  harga relatif sama 

antara  Para Terlapor dalam perkara a quo; -------------------  
 

d. Bahwa tanggapan TERLAPOR XXVIII dalam hal ini adalah 

seharusnya Saksi Ir. Bambang Hartoyo & Komar Hari 

Budiono SE di periksa dalam Persidangan a quo dengan 

dibawah sumpah, agar kesaksiannya dapat bernilai secara 

hukum, namun faktanya Pelapor tidak pernah memanggil 

/ menghadirkan dalam Persidangan a quo, sehingga jelas 

dan nyata kesaksian di luar persidangan tidak bernilai 

hukum ( vide Pasal 185 ayat (1) KUHAP telah menentukan 

dengan tegas, bahwa keterangan saksi yang bernilai 

sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah 

keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan); ---  
 

e. Sementara jika kita menilik bukti Daftar Hadir di Apfindo 

adalah untuk menurunkan harga dalam arti lain bukan 
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untuk menaikkan harga ( sebagaimana dalam tujuan 

Kartel ), maka sangat jelas dan nyata tidak bernilai/tidak 

berdayaguna, untuk dijadikan alat bukti perjanjian Kartel 

dan dalam hal ini bersesuai dengan pendapat Ahli 

himbauan Pemerintah tidak dapat di jadikan bukti, 

terlebih lagi himbauan tersebut tidak untuk menaikkan 

harga, namun untuk menurunkan harga, sehingga tidak 

terpenuhi tujuan Kartel; 
 

f. Bahwa anggapan Pelapor a quo harus di tolak dan di 

kesampingkan, karena jikalaupun itu benar Quod Non 

seharusnya bukan melanggar Pasal 11 UU No. 5 Tahun 

1999,  namun Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999; ----------------  

 

Tanggapan : 

Bahwa sangat jelas dan nyata Pelapor tidak mempunya alat bukti yang 

berbentuk PERJANJIAN, sebagaimana pendapat yang disampikan oleh  

Ahli Prahasto W. Pamungkas, SH., LLM., MCIArb.,FCIL  yang di ajukan 

oleh Pelapor di bawah sumpah sampaikan, yang pada pokoknya 

menyampaikan “ Pelapor harus membuktikan adanya PERJANJIAN 

antara Para Terlapor “ vide  yang tertuang dalam Berita Acara Sidang 

pada halaman 31, 33 & 38 dan sejalan juga pendapat Ahli DR. Kurnia 

Toha, M.S.  vide Berita Acara Persidangan pada halaman 15, 16, 19, 23; 

Bahwa seandainyapun jika bukti tersebut diatas di paksakan untuk di 

jadikan adanya bukti PERJANJIAN, seharusnya Pasal yang di tuduhkan 

pada perkara  a quo adalah Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, bukan 

seperti Pasal 11 yang di tuduhkan pada perkara ini, maka dapat di 

simpulkan dugaan Pelapor dalam perkara a quo dinyatakan tidak 

terbukti 

 
PASAL 19 HURUF C  ---------------------------------------------------------------  

 
1. Unsur membatasi peredaran  dan atau penjualan sapi impor : -------  

a. Bahwa yang di maksud unsur mengatur peredaran dan/atau 
penjualan dalam perkara ini adalah :  -------------------------------  

 Terlapor XXVIII membuat Perjanjian secara tertulis 
dan/atau lisan melalui asosiasi dengan feedloter lainnya 

untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku 
usaha lain dengan maksud untuk mengatur Peredaran 
dan/atau Penjualan sapi impor; ----------------------------------  

 Faktanya trend penjualan pada tahun 2015 relatif tinggi 
jika di bandingkan dengan total stok yang ada, dalam hal 
mana  Q1 2015  telah habis terjual dan sebagian dari Q2 

yang pemasukannya pada bulan April 2015 telah habis 
terjual pada bulan Juli 2015, sehingga pada awal bulan 
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Agustus 2015 tidak ada penjualan, karena tidak ada stok 

sapi yang sudah masa panen ( 90 hari ) dan adapun terjual 
sapi sejumlah 186 ekor karena kebetulan sapi – sapi 

tersebut telah gemuk atau siap potong & customer 
bermaksud membeli, sehingga terjadi jual beli ( namun jika 
dihubungkan dengan masa penggemukan ( 90 hari ) 

sebenarnya sejumlah 186 ekor tersebut  belum mencukupi 
usianya untuk di jual ) ; -------------------------------------------  

 Selebihnya penjualan di lakukan pada bulan Agustus 2015 

Q2  mulai pada tanggal 26 Agustus  2015; ---------------------  
 Bahwa fakta ini bersesuaian dengan berita detik finance 

tanggal 23 Agustus 2015 yaitu pada saat Kementerian 
Pertanian yang di wakili oleh  Staf Ahli Menteri Bidang 
Investasi  Pertanian Syukur Iwantoro beserta Sekretaris 

Direktoral Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan ( PKH) 
melakukan sidak ke  PT. Catur Mitra  Taruma ( TERLAPOR 

XXVIII) pada tanggal 23 Agustus 2015 pada pokoknya fakta 
yang terungkap pada saat sidak tersebut yaitu : --------------  

 sapi impor yang ada di kandang pada saat di sidak 

umurnya baru 80 hari;  ----------------------------------------  

 penjualan baru dapat di lakukan pada bulan September 

2015; --------------------------------------------------------------  

 sisa stok sapi yang belum masuk masa panen 3.491 

ekor yaitu Q2 masuk bulan Mei dan Juni 2015 dan Q3 
Agustus 2015; ---------------------------------------------------  

 harga sapi/kg kisaran Rp. 36.000 – 38.000; ---------------  
 

maka sangat terbukti tidak ada pembatasan peredaran dan/atau 
penjualan sapi, maka dengan sendirinya juga tidak terbukti 

pelanggaran Pasal 19 huruf c (vide Bukti Stok Flow Sapi 2015 & 
detik financetanggal 23 Agustus 2015) sebagaimana tuduhan 
Pelapor;  

 
 

2. Unsur penguasaan pasar ( monopoli ) : ------------------------------------  

a. Bahwa yang di maksud unsur pengusaan pasar ( monopoli ) 

adalah : --------------------------------------------------------------------   
 Bahwa akibat adanya perjanjian baik secara tertulis dan 

atau tertulis melalui asosiasi dengan mempengaruhi harga 

dengan cara mengatur produksi, wilayah pemasaran, 
membatasi peredaran dan atau penjualan mengakibatkan 

terjadi praktek monopoli; ------------------------------------------  
 Terlapor XXVIII, tidak pernah mempengaruhi harga dengan 

cara mengatur produksi, wilayah pemasaran, membatasi 

peredaran dan atau penjualan mengakibatkan terjadi 
praktek monopoli, untuk mengusai pasar bersangkutan, 

terlebih lagi persentasenya Terlapor XXVIII sangat kecil; ----  
 

KESIMPULAN AKHIR : ------------------------------------------------------------  

1. Bahwa Terlapor XXVIII tidak pernah melakukan perjanjian  dengan 
pelaku usaha lainnya, baik di asosiasi atau di luar asosiasi untuk 
mengatur produksi dan/atau pemasaran sapi impor karena Terlapor 

XXVIII mulai impor sapi sejak 2014 dan trend penjualan sapi 
Terlapor XXVIII sangat tinggi dan pada awal  bulan Agustus 2015 
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stok sapi Terlapor XXVIII telah habis terjual, sehingga tidak ada 

penjualan sapi pada awal Agustus dan adanya penjualan di mulai 
pada tanggal 26 Agustus 2015 keatas; ------------------------------------  

2. Bahwa sapi hidup tidak homogen; -----------------------------------------  
3. Bahwa sapi lokal dan sapi impor saling bersubtitusi; -------------------  
4. Kenaikan harga sapi dan daging sapi disebabkan oleh kebijakan 

Pemerintah; ---------------------------------------------------------------------  
 

Bahwa berdasarkan hal-hal apa yang terurai diatas, sangat jelas dan 

nyata Terlapor XXVIII tidak melakukan sebagaimana dugaan Pelapor,  
maka Terlapor XXVIII  mohon  kepada Majelis Komisi  berkenan 

memutuskan menyatakan tidak terbukti atau setidak – tidaknya 
menyatakan menolak semua sebagaimana tuduhan/dugaan Pelapor. 
 

43. Menimbang bahwa Terlapor XXXII (PT Karunia Alam Sentosa Abadi) 

menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya 

memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T32.4):  -------------------------  

PT. Karunia Alam Sentosa Abadi (PT. KASA) adalah Perusahaan yang 

bergerak di bidang penggemukan  sapi yang berlokasi di Jl. Pagar Alam 

Dusun II Kampung Rengas Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung 

Tengah, Provinsi Lampung.  Berikut adalah Detail Company Profile PT. 

KASA : 

Akta Pendirian  :  No. 104 tanggal 28 Febuari 2014 

Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia    

Republik Indonesia No. AHU-15839.AH.01.01 Tahun 2014. 

NPWP    :  66.322.170.3-321.000 

Luas Lahan   :  25 Ha 

Angka Pengenal Impor: API-P Nomor 080200125-P 

Kapasitas Produksi         :  4000 - 5000 ekor. 

Susunan Pengurus      : Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum  

Pemegang Saham Luar Biasa No.02 Tgl 04 Februari 2015  

-  Komisaris Utama :  Handayani Patrianti Kartini 

-  Komisaris  :  Nanang Purus Subendro 

-  Komisaris   :  Eko Sunar Rachmanto 

-  Komisaris  :  Magdalena Rini Puspasari 

-  Direktur Utama :  Ir. Didiek Purwanto 

-  Direktur  :  Ir. Gunawan Hadi Prabawa 

PT KASA melakukan impor sapi dari Australia pertama kali pada bulan 

Maret tahun 2015 dan memulai penjualan sapi secara normal dan 

efektif pada bulan Juli 2015. Total sapi yang sudah diimpor PT. KASA 
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selama tahun 2015 adalah 5.314 ekor dengan rata-rata penjualan 

sekitar 421 ekor setiap bulannya. Daerah pemasaran produk adalah :  

Bandar Lampung, Palembang, Bogor, dan Tangerang. 

 

FAKTA-FAKTA DUGAAN DAN BANTAHAN 

1. Dugaan Membatasi Pasokan dan Monopoli atau Persaingan Tidak 

Sehat  -------------------------------------------------------------------------  

PT. KASA adalah perusahaan baruyang didirikan pada tanggal 28 

Februari 2014 dan memulai impor sapi dari Australia pada bulan 

Maret tahun 2015. Penjualan sapi secara efektif dimulai pada 

bulan Juli 2015, sedangkan penjualan di bulan April, Mei, dan 

Juni 2015 sebagai percobaan untuk proses pengenalan produk di 

pasar dan selama penjualan produk PT KASA murni disesuaikan 

dengan kemampuan dan  ketersediaan sapi  yang dimiliki.  (Data 

Pembelian Sapi, Data Penjualan Sapi Tahun 2015 serta Invoicenya 

sudah diberikan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen 

No. 10/KPPU-I/2015). Hal ini sesuai dengan yang disampaikan 

dan tercantum dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Terlapor XXXII (PT. KASA) hal.20 no.42 bahwa 

sebagai  perusahaan baru, tentunya PT KASA sedang mencari 

mitra untuk pengembangan usahanya sehingga tidak mungkin 

melakukan penekanan terhadap pelanggan yang baru bermitra 

dengan cara menahan barang, menaikan harga diluar kewajaran, 

dan atau bekerjasama dengan feedlot lain untuk mengatur 

produksi dan penjualan yang bertujuan untuk mengatur harga 

seperti yang disampaikan  oleh Saksi Ahli (Sdr. DR. Kurnia Toha, 

M.S) dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi hal.15  no.5 yang 

menyatakan bahwa Kartel merupakan kolaborasi antara pelaku 

usaha untuk mengatur produksi, harga, dan wilayah pemasaran 

untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan 

demikian, dugaan pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU 

No. 5 Tahun 1999 bahwa PT KASA membatasi pasokan untuk 

tujuan praktek monopoli dan atau persaingan usaha secara tidak 

sehat adalah tidak berdasar dan tidak terbukti. ----------------------  

2. Dugaan Pengaturan Harga  -----------------------------------------------  

Supply chain PT KASA yang utama saat ini baru ada 4 dan 

tersebar di beberapa wilayah yaitu di Bandar Lampung (1 supply 

chain), Palembang  (1 supply chain), Bogor  (1 supply chain) serta 

Tangerang  (1 supply chain). Dari keempat supply chain tersebut, 

jumlah sapi yang di pasarkan masih sangat sedikit yaitu rata rata 

hanya 421 ekor setiap bulan nya dan  jumlah sapi yang 

dipasarkan ke daerah Jabodetabek selama tahun 2015 rata-rata 

hanya 321 ekor setiap bulan nya  (Data Penjualan Sapi Tahun 

2015 Per Area, Data Penjualan Sapi Tahun 2015 Per Customer, 

serta Invoicenya sudah diberikan berdasarkan Berita Acara Serah 
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Terima Dokumen No. 10/KPPU-I/2015). Dari jumlah tersebut jika 

dibandingkan dengan rata rata pemotongan di Jabodetabek yang 

berkisar 50.000 ekor setiap bulannya, maka PT. KASA hanya 

memasok ke pasar Jabodetabek sebesar 0,6 % dan hanya pada 2 

supply chain yaitu di Tangerang (RPH H. Menon) dan di Bogor 

(RPH Bubulak H. Ajiwaluyo).atau hanya 0.04 % dari kurang lebih 

50 RPH yang beroperasi di Jabodetabek.  Jumlah ini sangat kecil 

dan tidak  akan  berpengaruh terhadap kestabilan dan atau 

kelangkaan supply maupun fluktuasi harga di pasar Jabodetabek. 

Hal ini  seperti yang disampaikan Saksi Ahli investigator Arief 

Bustaman, SE, M.Ec.(adv) pada Sidang  Majelis Komisi 

Pemeriksaan Ahli dari Investigator pada tanggal 2 Februari 2016 

jam 14.30-17.15 pada hal.18 no.11 dan 19 no.16.  Untuk melihat 

indikasi kartel oleh pelaku usaha diantaranya di dilihat dari 

market share dan kuantitas barang yang disupply oleh pelaku 

usaha di pasar.  Bahkan ditegaskan di hal.19 bahwa kartel akan 

terbentuk bila sudah memenuhi majority dari pangsa pasar. 

Dengan demikian dugaan pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 

huruf c UU No. 5 Tahun 1999 bahwa PT KASA melakukan 

pengaturan harga secara bersama-sama adalah tidak berdasar 

dan tidak terbukti, karena dengan jumlah supply serta 

penguasaan pasar yang sangat kecil serta sebagai perusahaan 

yang baru beroperasi tahun 2015 dan efektif memasarkan 

produknya pada bulan juli 2015  tidak akan mempunyai 

kapasitas untuk mempengaruhi pasar atau ikut bersama sama 

bersekongkol dalam mengatur pasokan ke pasar untuk mencapai 

harga yang tinggi dan menyebabkan persaingan yang tidak sehat,  

3. Dugaan menaikan harga secara signifikan untuk mendapatkan 

keuntungan sebesar-besarnya -------------------------------------------  

Sampai dengan bulan Agustus 2015 dimana terjadi kegaduhan 

dan pemogokan pemotongan sapi, harga jual PT KASA secara 

rata-rata hanya sekitar Rp. 37.000 / Kg.  Selain itu, PT KASA juga 

tidak pernah menaik-turunkan harga jual secara signifikan 

selama tahun 2015 bahkan harga jual tersebut pada beberapa 

pereode tertentu lebih rendah daripada harga pokok saat nilai 

tukar dolar tinggi.  Hal ini dilakukan PT KASA sebagai 

perusahaan baru agar bisa mengenalkan produknya di pasar, Hal 

yang sama telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan PT 

KASA sebagai terlapor XXXII  dalam Persidangan Majelis komisi 

pada tanggal 2 Maret 2016 (Berita Acara Pemeriksaan  Terlapor 

XXXII/PT KASA hal 20 no.42 dan 21 no.50)bahwa dalam strategi 

pemasarannya PT KASA sangat mempertimbangan hubungan 

baik dengan pelanggan yang baru diajak bermitra. Lebih jelas 

disampaikan bahwa  dalam usaha sapi potong perhitungan rugi 

laba tidak bisa dihitung dalam jangka pendek atau setiap pereode 

penggemukan tetapi dihitung jangka panjang dalam satu  tahun. 
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Dengan demikian dimungkinkan dalam satu pereode 

penggemukan tidak untung tetapi periode berikutnya bisa 

beruntung.  (Data Penjualan Sapi Tahun 2015. Contoh perhitungan 

harga pokok  serta Invoicenya sudah diberikan berdasarkan Berita 

Acara Serah Terima Dokumen No. 10/KPPU-I/2015) . Hal ini lebih 

dikuatkan dengan pernyataan  yang tercantum dalam Berita 

Acara Sidang Majelis Komisi  Pemeriksaan Kepala RPH Petir 

Cipondoh pada hal.21 no.94, 95, 96 yang menyebutkan bahwa 

pada periode tersebut harga sapi meningkat signifikan dari Rp. 

38.000/kg menjadi Rp. 44.000/kg dan PT KASA tidak ditemukan 

indikasi melakukan kenaikan harga jual yang sangat  tinggi 

bahkan sebagian produknya dijual dengan harga dibawah harga 

yang berlaku di jabodetabek, maka dugaan terhadap pelanggaran 

Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU No. 5 Tahun 1999 bahwa PT 

KASA menaikan harga secara signifikan untuk mendapatkan 

keuntungan sebesar-besarnya adalah tidak berdasar dan tidak 

terbukti.  ---------------------------------------------------------------------  

4. Dugaan Mengatur Pasokan Atau Membatasi Peredaran -------------  

Sejak memulai penjualan sapi secara efektif, pada periode bulan 

Juli - Agustus 2015 serta saat  kejadian pemogokan tanggal 09 - 

11 Agustus 2015, PT KASA tidak pernah melakukan 

pemberhentian supply atau penjualan ke pelanggan  yang 

memotong sapi di Jabodetabek. Bahkan pada tanggal 11 Agustus 

2015, PT KASA tetap melakukan supply ke wilayah Bogor (sesuai 

permintaan pelanggan). Demikian pula pada periode sebelum dan 

setelah periode pemogokan tersebut, PT KASA tetap melakukan 

penjualan ke wilayah Jabodetabek(Data Penjualan Sapi Tahun 

2015 serta Invoicenya sudah diberikan berdasarkan Berita Acara 

Serah Terima Dokumen No. 10/KPPU-I/2015). Dengan demikian, 

dugaan terhadap pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU 

No. 5 Tahun 1999 bahwa PT KASA mengatur pasokan atau 

membatasi peredaran adalah tidak berdasar dan tidak terbukti.  -  

5. Dugaan Pengaturan Pasokan dan Pemberhentian Supply Secara 

Sepihak -----------------------------------------------------------------------  

Mekanisme penjualan PT KASA adalah sebagai berikut : ------------  

1. Kesepakatan dengan pelanggan tentang :  --------------------------  

-  Jadwal pengiriman  --------------------------------------------------  

- Jumlah dan jenis sapi (jantan atau betina)yang akan 

diperjualbelikan  -----------------------------------------------------  

-  Kesepakatan harga ---------------------------------------------------  

2. Melakukan pengiriman sapi ke pelanggan --------------------------  

3. Masa istirahat / recovery sapi +/- 1 hari / 24 jam di kandang 

pelanggan ----------------------------------------------------------------  

4. Pemotongan sapi dilakukan oleh pelanggan setelah masa 

istirahat / recovery -----------------------------------------------------  
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Memperhatikan mekanisme penjualan tersebut di atas, dimana 

selain adanya kesepakatan dengan pelanggan (mengenai jumlah, 

jenis, dan kesepakatan harga), sapi yang baru tiba di RPH juga 

diistirahatkan +/- 1 hari / 24 jam untuk proses recovery karena 

jarak perjalanan yang jauh dari feedlot ke RPH, sehingga 

pelanggan akan selalu memiliki stock sapi minimal 1 hari. Hal ini 

berbeda dengan yang diungkapkan Kepala RPH Petir Cipondoh 

dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi pada hal.35 no.273  

yang menyatakan bahwa sapi yang datang akan langsung 

dipotong tanpa diinapkan. Berdasarkan  hal-hal tersebut, maka 

tentunya tidak mudah bagi PT KASA untuk melakukan 

pemberhentian supply atau pengiriman sapi secara sepihak, 

karena saat kesepakatan jadwal serta jumlah sapi yang akan 

dikirim juga melibatkan pihak ke tiga seperti ekspedisi dan 

didalam kandang pelanggan harus selalu ada stock sapi untuk 

proses istirahat agar bisa menjaga kualitas hasil potongan.  -------  

6. Dugaan Melakukan Kesepakatan Tentang Harga Melalui Wadah 

Asosiasi (APFINDO) ---------------------------------------------------------  

PT KASA masuk menjadi anggota Asosiasi Produsen Daging dan 

Feedlot Indonesia (APFINDO) pertanggal 25 September 2014. 

Semenjak bergabung dengan APFINDO, PT KASA telah mengikuti 

beberapa Pertemuan / Rapat Asosiasi untuk membahas mengenai 

berbagai informasi tentang kebijakan Pemerintah dan hal-hal 

yang berhubungan dengan kerjasama antar organisasi atau mitra 

organisasi serta dan hal hal yang berhubungan dengan  

keorganisasian feedloter seluruh indonesia seperti AD/ART 

Hubungan Asosiasi dengan Pemerintah dan Asosiasi sejenis di 

luar negeri. Selama mengikuti pertemuan tersebut, sama sekali 

tidak ada pembahasan mengenai kesepakatan harga dan atau 

kebijakan untuk membatasi peredaran untuk tujuan tertentu. Hal 

ini juga dikuatkan dalam AD?ART Apfondo bahwa permasalah 

internal anggota dalam berusaha tidak dibahas dalam Asosiasi 

(Notulen Pertemuan dan Sertifikat Keanggotaan APFINDO 

terlampir).Hal ini juga sudah disampaikan dan tercantum dalam  

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Terlapor XXXII 

(PT. KASA) hal.22 serta Terlapor lainnya diantaranya adalah 

Terlapor IX hal 32 no.150  dan terlapor XXIII hal.30 no 145. . Atas 

dasar tersebut, dugaan pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf 

c UU No. 5 Tahun 1999 bahwa PT KASA Melakukan Kesepakatan 

Tentang Harga Melalui Wadah Asosiasi (APFINDO) adalah tidak 

berdasar dan tidak terbukti.  ---------------------------------------------  

7. Dugaan Penimbunan Stock, Pembatasan, dan atau 

Pemberhentian Supply ke Pelanggan ------------------------------------  
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Dalam kegiatan operasionalnya, PT KASA tidak pernah 

melakukan penimbunan stock, pembatasan, dan atau 

pemberhentian supply kepada pelanggan meskipun ada 

Pembatasan Kuota Impor pa Q3 tahun 2015 (Data Penjualan Sapi 

Tahun 2015, Data Pengajuan, Surat Persetujuan Impor (SPI), dan 

Realisasi Impor sudah diberikan berdasarkan Berita Acara Serah 

Terima Dokumen No. 10/KPPU-I/2015). Dari data yang telah di 

sampaikan tersebut terlihat bahwa rata rata  jumlah penjualan 

serta populasi sapi dikangang PT KASA   dari bulan kebulan pada 

tahun 2015 cenderung stabil dimana penjulan rata rata setiap 

bulannya pada tahun  2015 berkisar  421  ekor dan populasi 

berkisar 1800 – 1900 ekor setiap bulan (Ringkasan data 

penjualan serta data  populasi terlampir).  Selain itu Pengiriman 

sapi tetap dilakukan sesuai dengan permintaan pelanggan dan 

mekanisme penjualan. Oleh karena itu dugaan bahwa PT KASA 

melakukan penahanan  stock sapi adalah tidak berdasar dan 

tidak terbukti. ---------------------------------------------------------------  

8. Dugaan Kesepakatan Harga dengan pengusaha lain -----------------  

Dasar penentuan harga harga oleh PT KASA adalah : ----------------  

-   Jenis sapi ( Jantan, Betina)  -------------------------------------------  

-   Kualitas sapi -------------------------------------------------------------  

-   Biaya operasional--------------------------------------------------------  

-   Daerah pemasaran atau lokasi pemasaran -------------------------  

-   Analisa daya beli didaerah pemasaran ------------------------------  

 

PT KASA dalam kegiatan operasionalnya bahkan terkadang harus 

menjual mendekati atau bahkan dibawah harga pokok penjualan 

(Data Perhitungan Harga Pokok Sapi sudah diberikan berdasarkan 

Berita Acara Serah Terima Dokumen No. 10/KPPU-I/2015) Hal ini 

dilakukan untuk  memperkenalkan produk baru di pasaran 

ataupun untuk tujuan menjaga loyalitas pelanggan.Dengan 

demikian dalampenentuan harga sapi yang  dipasarkan PT. KASA 

adalah murni pertimbangan internal perusahaan (point 1 s/d 5) 

dan bukan kesepakatan dengan pengusaha atau perusahaan lain 

dan atau dalam wadah Asosiasi.Oleh karena itu  pernyataan yang 

tercantum dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi  

Pemeriksaan Terlapor XVIII pada hal.18 no.25 yang memuat 

pernyataan Bp. Komar Hari Budionodalam Berita Acara 

Penyelidikan Pemeriksaan tanggal 19 Maret 2014 bahwa biasanya 

didalam Asosiasi dibicarakan mengenai harga terlebih dahulu  

adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena didalam asosiasi 

tidak pernah membahas tentang harga atau kesepakatan harga 

diantara para anggota.  Hal ini seperti yang disampaikan dalam 

BAP terlapor  IX pada hal.32 no.150 dan Terlapor XXIII pada 

hal.30 no.145  bahkan  dikuatkan dengan pernyataan yang di 

sampaikan oleh saksi bapak Hendri pemilik RPH Petir di  
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Tangerang pada pemeriksaan saksi yang diajukan Terlapor XX 

pada Persidangan Majelis Komisi  tanggal  25 November 2015 

pada hal.27 no.172  yang menyatakan bahwa harga masing-

masing feedlot bervariasi dan hal.32 no.235 yang menyatakan 

bahwa harga berkisar Rp. 41.500/kg – Rp. 43.000/kg (masing-

masing feedlot tidak sama). Dengan demkian dugaan PT KASA 

Melanggar Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang Undang No. 5 

Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha yang Tidak Sehat, dalam hal membuat kesepakatan 

dengan pegusaha lain untuk menentukan harga sehingga 

menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat tidak berdasar 

dan tidak terbukti,  ---------------------------------------------------------  

 

9. Dugaan Penimbunan dan Pembatasan Supply ------------------------  

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam penggemukan sapi PT 

KASA konsisten untuk mematuhi peraturan serta perundangan 

yang berlaku di negara Indonesia. Salah satu nya adalah 

konsistensi kami dalam mematuhi UU No. 41 Tahun 2014 yang 

diantaranya  pada  pasal 36b Point 1 s/d  5 menyebutkan bahwa 

sapi yang boleh di masukan atau di impor  adalah sapi bakalan  

dengan berat badan tidak melebihi 350 kg serta  harus dilakukan 

proses penggemukan/pemeliharaan 120 hari sesuai dengan 

pernyataan yang sudah disampaikan dan tercantum dalam Berita 

Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Terlapor XXXII (PT. 

KASA) hal.18 no.36 (Data Pembelian Sapi, Data Penjualan Sapi 

Tahun 2015, rata rata pemeliharaan serta Invoicenya sudah 

diberikan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen No. 

10/KPPU-I/2015). Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa 

PT KASA sama sekali tidak melakukan penimbunan dan atau 

membatasi penjualan, , sapi yang ada di dalam kandang adalah 

sapi yang masih dalam proses penggemukan, mengenai jadwal 

serta jumlah penjualan sapi tetap dilakukan sesuai dengan 

kesiapan sapi secara kualitas maupun kecukupan waktu 

penggemukan.  --------------------------------------------------------------  

 

KESIMPULAN 

Bertitik tolak dari fakta-fakta di atas, maka Dugaan atas Pelanggaran 

Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan  Usaha Tidak Sehat dalam 

Perdagangan SapiImpor di Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, dan 

Bekasi (Jabodetabek) yang didugakan pada PT. Karunia Alam Sentosa 

Abadi (Terlapor XXXII) pada dasarnya tidak terbukti dan tidak benar. 

Berkaitan dengan hal tersebut, mohon Majelis Hakim untuk 

membebaskanPT. KARUNIA ALAM SENTOSA ABADI (Terlapor XXXII) 
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dari semua Dugaan dan Tuntutan yang berkenaan dengan Pelanggaran 

Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c  UU No. 5 Tahun 1999.  ----------------------  

 

44. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan 

Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan 

Komisi Nomor 13/KPPU/Pen/III/2015 tanggal 10 Maret 2016 tentang 

Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 (vide bukti 

A246); --------------------------------------------------------------------------------  

45. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, 

Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 

54/KPPU/Kep.3/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang 

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah 

Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 (vide bukti A247); -------  

46. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Surat 

Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi 

kepada para Terlapor (vide bukti A250, A251, A252, A253, A254, A255, 

A256, A257, A258, A259, A260, A261, A262, A263, dan A264); -----------  

47. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, 

Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup 

untuk mengambil putusan; ------------------------------------------------------  

 

TENTANG HUKUM 

 

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan 

masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan 

para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat 

dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik 

oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (fakta persidangan), 

Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan 

perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak 

terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang 

diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015. 

Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan 

dalam beberapa bagian, yaitu:  --------------------------------------------------------  

1. Tentang Identitas Para Terlapor; -------------------------------------------------  

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; ----------------------------  



 

 
-905 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

3. Tentang Pasar Bersangkutan; ----------------------------------------------------  

4. Tentang Perjanjian; ----------------------------------------------------------------  

5. Tentang Afiliasi Perusahaan Terlapor; ------------------------------------------  

6. Tentang Kebijakan Kuota Importasi Sapi Bakalan; ----------------------------  

7. Tentang Realisasi Impor Sapi di Indonesia; ------------------------------------  

8. Tentang Eksistensi Asosiasi Produsen Daging dan Feedloter Indonesia 

(APFINDO); --------------------------------------------------------------------------  

9. Tentang  Pengaturan Penjualan Sapi dan/atau Daging Sapi;---------------  

10. Tentang Ketidakwajaran Harga Sapi; --------------------------------------------  

11. Tentang Pemogokan Rumah Potong Hewan dan Pedagang Daging di 

Jabodetabek; ------------------------------------------------------------------------  

12. Tentang Dampak Penahanan Pasokan Sapi di Jabodetabek Terhadap 

Keuntungan Feedloter; ------------------------------------------------------------  

13. Tentang Fakta Lain; ----------------------------------------------------------------  

14. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999;  ---------------------------------------------------------------------------------  

15. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 19 huruf c Undang-Undang No. 5 

Tahun 1999; -------------------------------------------------------------------------  

16. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----------------  

17. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; ------------------------------------------  

18. Tentang Perhitungan Denda; -----------------------------------------------------  

19. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----------------------------------------  

 

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----------  

1. Tentang Identitas Para Terlapor ------------------------------------------------  

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai 

berikut:  -------------------------------------------------------------------------------  

1.1. Terlapor I, PT Andini Karya Makmur, merupakan badan usaha 

yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan PT Andini 

Karya Makmur Nomor 05 tertanggal 30 Oktober 2007, yang 

dibuat oleh Notaris Achmad, S.H. PT Andini Karya Makmur 

merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan 

usaha di bidang penggemukan sapi potong (vide bukti T1.7, 

B33); ------------------------------------------------------------------------  

1.2. Terlapor II, PT Andini Persada Sejahtera, merupakan badan 

usaha yang didirikan pada tahun 2008. PT Andini Persada 
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Sejahtera merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan 

kegiatan usaha di bidang perdagangan sapi potong baik sapi 

lokal dan sapi impor (vide bukti B25); -------------------------------  

1.3. Terlapor III, PT Agro Giri Perkasa, merupakan badan usaha 

yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 1 

tertanggal 06 Februari 2002 yang dibuat oleh Notaris Nedi 

Heryandi, S.H. dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan 

diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 15 

tertanggal 18 Februari 2014. PT Agro Giri Perkasa merupakan 

pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 

bidang ekonomi berupa perdagangan, agrobisnis, jasa, 

pengangkutan, pembangunan (vide bukti T3.5); -------------------  

1.4. Terlapor IV, PT Agrisatwa Jaya Kencana, merupakan badan 

usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan 

Nomor 07 tertanggal 25 September 2002 yang dibuat oleh 

Notaris Linda S.M. Sahono, S.H, dan berdasarkan Akta 

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 02 

tertanggal 04 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Muharzah 

Aman, S.H. PT Agrisatwa Jaya Kencana merupakan pelaku 

usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang 

ekonomi berupa perdagangan, pertanian dan peternakan, 

perdagangan besar binatang hidup (vide bukti T4.4); -------------  

1.5. Terlapor V, PT Andini Agro Loka, merupakan badan usaha yang 

didirikan pada tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh 

Notaris Edi Putra, S.H. PT Andini Agro Loka merupakan pelaku 

usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang 

pembibitan dan budidaya sapi potong (vide bukti B36); ----------  

1.6. Terlapor VI, PT Austasia Stockfeed, merupakan badan usaha 

yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya dibuat oleh 

Notaris Buntario Trigis Darmawa Ng, S.H., dalam Akta Nomor 

53 tertanggal 13 Mei 2008, dan berdasarkan Akta Pernyatan 

Keputusan Pemegang Saham Nomor 25 tertanggal 11 Agustus 

2014 yang dibuat oleh Notaris Buntario Trigis Darmawa Ng, 

S.H., S.E., M.H. PT Austasia Stockfeed merupakan pelaku 

usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang 

budidaya sapi potong dan kambing/domba terpadu dengan 
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industri pemotongan hewan dan pengawetan daging (vide bukti 

T6.8); -----------------------------------------------------------------------  

1.7. Terlapor VII, PT Bina Mentari Tunggal, merupakan badan 

usaha yang didirikan pada tahun 1999. PT Bina Mentari 

Tunggal merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan 

kegiatan usaha di bidang feedloter, Rumah Potong Hewan, 

industri pengolahan dan distribusi daging (vide bukti B29); ------  

1.8. Terlapor VIII, PT Citra Agro Buana Semesta, merupakan badan 

usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan  

PT Citra Agro Buana Semesta Nomor 1 tertanggal 17 Oktober 

1998 yang dibuat oleh Notaris Tetty Surtiati Hidayat, S.H. dan 

berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

Biasa Nomor 25 tertanggal 17 Januari 2014, yang dibuat oleh 

Notaris Irma Rachmawati, S.H. PT Citra Agro Buana Semesta 

merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan 

usaha dalam bidang perdagangan barang dan jasa (vide bukti 

T8.2); -----------------------------------------------------------------------  

1.9. Terlapor IX, PT Elders Indonesia, merupakan perusahaan PMA 

dari Australia yang didirikan sejak tahun 2001. PT Elders 

Indonesia merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan 

kegiatan usaha penggemukan sapi dan produksi daging serta 

peredaran obat hewan (vide bukti B57); ------------------------------  

1.10. Terlapor X, PT Fortuna Megah Perkasa, merupakan badan 

usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan 

Nomor 62 tertanggal 08 November 2001 yang dibuat oleh 

Notaris Dradjat Darmadji, S.H., Akta Perubahan Terakhir 

Nomor 44 tertanggal 20 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris 

Haji Marwan, S.H. dan berdasarkan Akta Pernyataan 

Keputusan Nomor 190 tertanggal 26 Februari 2014, yang 

dibuat oleh Notaris Novianti, S.H., M.M. PT Fortuna Megah 

Perkasa merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan 

kegiatan usaha dalam bidang perdagangan hasil peternakan 

(vide bukti T10.3); --------------------------------------------------------  

1.11. Terlapor XI, PT Great Giant Livestock, merupakan badan usaha 

yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan PT Great 

Giant Livestock Nomor 39 tertanggal 06 Maret 1990, yang 
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dibuat oleh Notaris Sutjipto, S.H., dan berdasarkan Akta 

Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham Nomor 76 

tertanggal 01 Juni 2015, serta Akta Pernyataan Keputusan 

Edaran Para Pemegang Saham PT Great Giant Livestock Nomor 

3.008 tertanggal 30 Juli 2015 yang keduanya dibuat oleh 

Notaris Rudy Siswanto, S.H. PT Great Giant Livestock 

merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan 

usaha di bidang peternakan, diantaranya peternakan dan 

penggemukan sapi, pengolahan susu sapi dan juga 

menjalankan kegiatan usaha perdagangan termasuk 

melakukan impor (vide bukti T11.5, T11.6, T11.7, T11.8);  -------  

1.12. Terlapor XII, PT Lembu Jantan Perkasa, merupakan badan 

usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan  

PT Lembu Jantan Perkasa Nomor 2 tertanggal 03 Januari 1990 

yang dibuat oleh Notaris Ny. H. Asmin Arifin A. Latif, S.H., dan 

berdasarkan perubahan terakhir Akta Berita Acara Rapat 

Nomor 38 tertanggal 19 Februari 2008, serta Akta Pernyataan 

Keputusan Rapat PT Lembu Jantan Perkasa Nomor 02 

tertanggal 16 November 2011 yang dibuat oleh Notaris Marsudi, 

S.H., PT Lembu Jantan Perkasa merupakan pelaku usaha yang 

menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pertanian, 

perkebunan, peternakan dan perikanan, industri, perdagangan 

umum, agen, distributor ataupun leveransir (vide bukti B47, 

T12.6); ---------------------------------------------------------------------  

1.13. Terlapor XIII, PT Legok Makmur Lestari, merupakan badan 

usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan PT 

Legok Makmur Lestari Nomor 3 tertanggal 10 September 2012, 

dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa 

PT Legok Makmur Lestari Nomor 14 tertanggal 19 Januari 

2016, yang keduanya dibuat oleh Notaris Deby Darus, S.H.,   

PT Legok Makmur Lestari merupakan pelaku usaha yang 

menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang importir sapi 

bakalan dan melakukan usaha penggemukan sapi (vide bukti 

B28 dan T13.6);  ----------------------------------------------------------  

1.14. Terlapor XIV, PT Lemang Mesuji Lestary, merupakan badan 

usaha yang berkedudukan di Perumahan Taman Aries Rukan 
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Kencana Niaga Blok AI-3M, Jakarta 11620, dengan kegiatan 

usaha di bidang peternakan sapi (vide dokumen Terlapor XIV); --  

1.15. Terlapor  XV, PT Pasir Tengah, merupakan badan usaha yang 

didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan PT Pasir 

Tengah Nomor 20 tertanggal 27 April 1967, yang dibuat oleh 

Notaris Muhammad Adam, S.H. dan anggaran dasarnya telah 

beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Akta Nomor 6 

tertanggal 04 Agustus 2015, yang dibuat oleh Notaris Rini 

Lestari, S.H. PT Pasir Tengah merupakan pelaku usaha yang 

menyelenggarakan kegiatan usaha antara lain di bidang 

peternakan sapi (vide bukti B45); -------------------------------------  

1.16. Terlapor XVI, PT Rumpinary Agro Industry, merupakan badan 

usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan  

PT Rumpinary Agro Industry Nomor 123 tertanggal 18 Maret 

2002, yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji, S.H., dan 

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa PT Rumpinary Agro Industry 

Nomor 1 tertanggal 23 Agustus 2012 yang dibuat oleh Notaris 

Runi Sri Wulandari, S.H., PT Rumpinary Agro Industry 

merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan 

usaha di bidang peternakan, penggemukan sapi impor dan sapi 

lokal (vide bukti T16.5  dan T16.7);  -----------------------------------  

1.17. Terlapor XVII, PT Santosa Agrindo, merupakan badan usaha 

yang seluruh Anggaran Dasarnya telah diubah dalam Akta 

Nomor 65 tertanggal 13 September 2013, dan berdasarkan 

Akta Pernyatan Keputusan Pemegang Saham Nomor 26 

tertanggal 11 Agustus 2014, yang keduanya dibuat oleh Notaris 

Buntario Trigis Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., PT Santosa 

Agrindo merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan 

kegiatan usaha di bidang pembibitan, penggemukan sapi, 

pemotongan sapi, dan industri pengolahan daging sapi (vide 

bukti T17.8); ---------------------------------------------------------------  

1.18. Terlapor XVIII, PT Sadajiwa Niaga Indonesia, merupakan badan 

usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan 

Terbatas PT Sadajiwa Niaga Indonesia Nomor 01 tertanggal 03 

Januari 2004 yang dibuat oleh Notaris Soepawie, S.H., dan 
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berdasarkan Akta Perubahan Terakhir PT Sadajiwa Niaga 

Indonesia Nomor 05 tertanggal 13 April 2015 yang dibuat oleh 

Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H. PT Sadajiwa Niaga 

Indonesia merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan 

kegiatan usaha di bidang perdagangan dan penggemukan sapi 

potong, importir sapi bibit, kemitraan sapi potong dan pakan 

sapi, produksi makanan ternak, industri pengolahan daging 

dan kulit (vide bukti B56); ----------------------------------------------  

1.19. Terlapor XIX, PT Septia Anugerah, merupakan badan usaha 

yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan PT Septia 

Anugerah Nomor 13 tertanggal 25 Agustus 2009, yang dibuat 

oleh Notaris Abdul Aziz, S.H. dan berdasar Akta Berita Acara 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Septia Anugerah 

Nomor 02 tertanggal 17 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris 

Fahril Aziz Pulungan, S.H., PT Septia Anugerah merupakan 

pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha antara 

lain importir hasil peternakan (vide bukti B50); ---------------------  

1.20. Terlapor XX, PT Tanjung Unggul Mandiri, merupakan badan 

usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan PT 

Tanjung Unggul Mandiri Nomor 138 tertanggal 22 Januari 

2001, yang dibuat oleh Notaris Rachmat Santoso, S.H., dan 

berdasar Akta Perubahan Nomor 17 tertanggal 15 April 2014 

yang dibuat oleh Notaris Hilda Yulistiawati, S.H., PT Tanjung 

Unggul Mandiri merupakan pelaku usaha yang 

menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang peternakan atau 

penggemukan sapi (vide bukti T20.7, B40); -------------------------  

1.21. Terlapor XXI, PT Widodo Makmur Perkasa, merupakan badan 

usaha yang didirikan pada tahun 2002. PT Widodo Makmur 

Perkasa merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan 

kegiatan usaha di bidang perdagangan sapi hidup, yaitu 

penjualan, pembelian, dan penggemukan sapi (vide bukti B46); -  

1.22. Terlapor XXII, PT Kariyana Gita Utama, merupakan badan 

usaha yang didirikan pada tanggal 08 Juli 1986. PT Kariyana 

Gita Utama merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan 

kegiatan usaha antara lain mengusahakan perusahaan ternak 

besar (vide bukti B37); --------------------------------------------------  
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1.23. Terlapor XXIII, PT Sukses Ganda Lestari, merupakan badan 

usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan 

Terbatas PT Sukses Ganda Lestari Nomor 49 tertanggal 12 Mei 

2005 yang dibuat oleh Notaris R. Johanes Sarwono, S.H., dan 

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 

Saham PT Sukses Ganda Lestari Nomor 29 tertanggal 27 

Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris Rochimanul Laksana, 

S.H. PT Sukses Ganda Lestari merupakan pelaku usaha yang 

menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perdagangan 

besar hasil peternakan (vide bukti T23.3); ---------------------------  

1.24. Terlapor XXIV, PT Nusantara Tropical Farm, merupakan badan 

usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan PT 

Nusantara Tropical Farm Nomor 21 tertanggal 04 Maret 1992 

yang dibuat oleh Mariana Soewana, S.H. dan berdasar Akta 

Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham PT 

Nusantara Tropical Farm Nomor 3.007 tertanggal 30 Juli 2015, 

PT Nusantara Tropical Farm merupakan pelaku usaha yang 

menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pembibitan, 

budidaya peternakan, ekspor impor dan perdagangan ternak 

(vide bukti T24.4, T24.6); ------------------------------------------------  

1.25. Terlapor XXV, PT Karya Anugerah Rumpin, merupakan badan 

usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan  

PT Karya Anugerah Rumpin Nomor 84 tertanggal 25 Juni 2008, 

dan berdasar Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Karya 

Anugerah Rumpin Nomor 27 tertanggal 23 Maret 2009, yang 

keduanya dibuat oleh Notaris Sury Wijaya, S.H., PT Karya 

Anugerah Rumpin merupakan pelaku usaha yang 

menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perdagangan 

umum terutama berdagang ternak dan unggas, hasil ternak 

dan unggas, pakan ternak, distributor, supplier atau penyalur 

(vide bukti T25.3); -------------------------------------------------------  

1.26. Terlapor XXVI, PT Sumber Cipta Kencana, merupakan badan 

usaha yang didirikan pada tahun 2011. PT Sumber Cipta 

Kencana merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan 

kegiatan usaha di bidang impor sapi (vide bukti B53); -------------   
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1.27. Terlapor XXVII, PT Brahman Perkasa Sentosa, merupakan 

badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian 

Perseroan PT Brahman Perkasa Sentosa Nomor 23 tertanggal 

20 Maret 2012, yang dibuat oleh Notaris Hilda Yulistiawati, 

S.H., PT Brahman Perkasa Sentosa merupakan pelaku usaha 

yang menyelenggarakan kegiatan antara lain di bidang 

peternakan sapi, penggemukan sapi, pembibitan sapi impor 

dan lokal, peternakan unggas, rumah pemotongan ternak dan 

unggas, ekspor impor perdagangan ternak dan unggas, dan 

ekspor impor perdagangan pakan ternak (vide bukti B41); -------  

1.28. Terlapor XXVIII, PT Catur Mitra Taruma, merupakan badan 

usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan   

PT Catur Mitra Taruma Nomor 6 tertanggal 04 Maret 2010 yang 

dibuat oleh Notaris Haryanto, S.H. dan berdasarkan Akta 

Berita Acara RUPS PT Catur Mitra Taruma Nomor 6 tertanggal 

28 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris Masruroh, S.H.,                 

PT Catur Mitra Taruma merupakan pelaku usaha yang 

menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pertanian (vide 

bukti T28.4, T28.5) ------------------------------------------------------  

1.29. Terlapor XXIX, PT Kadila Lestari Jaya, merupakan badan usaha 

yang didirikan pada tahun 1996. PT Kadila Lestari Jaya 

merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan 

usaha antara lain di bidang usaha peternakan (vide bukti B34); 

1.30. Terlapor XXX, CV Mitra Agro Sangkuriang, merupakan badan 

usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan CV 

Mitra Agro Sangkuriang Nomor 47 tertanggal 15 Juli 2011, CV 

Mitra Agro Sangkuriang merupakan pelaku usaha yang 

menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang penggemukan 

sapi, budidaya sapi, pembibitan sapi dan jual beli sapi impor 

(vide bukti T30.7);  ------------------------------------------------------  

1.31. Terlapor XXXI, CV Mitra Agro Sampurna, merupakan badan 

usaha yang didirikan pada tanggal 15 Juli 2011. CV Mitra Agro 

Sampurna merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan 

kegiatan usaha antara lain penggemukan sapi, budidaya sapi, 

pembibitan sapi dan jual beli sapi impor (vide bukti T31.6, 

B39); -----------------------------------------------------------------------  



 

 
-913 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

1.32. Terlapor XXXII, PT Karunia Alam Sentosa Abadi, merupakan 

badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian 

Perseroan Terbatas PT Karunia Alam Sentosa Abadi Nomor 104 

tertanggal 28 Februari 2014 dan berdasarkan Akta Pernyataan 

Keputusan RUPS Luar Biasa Nomor 02 tertanggal 04 Februari 

2015 yang dibuat oleh Notaris Sulastri Trisiana, S.H., M.H.                    

PT Karunia Alam Sentosa Abadi merupakan pelaku usaha yang 

menyelenggarakan kegiatan usaha antara lain budidaya 

peternakan, rumah pemotongan ternak dan unggas, ekspor 

impor perdagangan ternak, ekspor impor perdagangan pakan 

ternak, industri pengolahan pemotongan hewan dan unggas, 

industri pengolahan daging, industri pakan ternak (vide bukti 

T32.2, T32.3). ------------------------------------------------------------  

 

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -------------------------     

2.1. Bahwa objek perkara a quo adalah perdagangan sapi impor 

untuk memasok kebutuhan daging sapi di wilayah Jakarta, 

Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK) Tahun 

2013-Agustus 2015; -----------------------------------------------------  

2.2. Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara a quo adalah 

Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

dan Pasal 19  huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ---  

 

3. Tentang Pasar Bersangkutan ---------------------------------------------------  

3.1. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulannya, 

Tim Investigator menetapkan pasar bersangkutan dalam perkara 

a quo adalah Pasar Produk Sapi Impor yang dipasarkan di 

wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi 

(JABODETABEK); ----------------------------------------------------------  

3.2. Bahwa atas penentuan pasar bersangkutan tersebut, para 

Terlapor menyatakan yang pada pokoknya bahwa pasar produk 

tidak hanya terbatas pada pasar sapi impor namun juga 

mencakup sapi lokal. Selanjutnya jangkauan pasar geografisnya 

tidak hanya sebatas wilayah JABODETABEK namun mencakup 

seluruh wilayah geografis Indonesia;  ---------------------------------  
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3.3. Selanjutnya berkaitan dengan pasar bersangkutan dalam 

perkara a quo, Majelis Komisi bependapat sebagai berikut: -------  

3.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 didefinisikan 

mengenai “pasar bersangkutan” dengan 

menyatakan: ------------------------------------------------  

“pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan 
dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu 
oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang 
sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan 
atau jasa tersebut“   ----------------------------------------  

 
3.3.2. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka dapat 

diketahui bahwa pasar bersangkutan memiliki 2 

(dua) dimensi yang meliputi: -----------------------------  

(1) dimensi produk (relevant product market), atas 

barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis 

atau substitusi dari barang dan/atau jasa 

tersebut; -----------------------------------------------  

(2) dimensi wilayah (relevant geographic market), 

yang terkait dengan jangkauan atau daerah 

pemasaran -------------------------------------------  

3.4. Tentang Pasar Produk; ---------------------------------------------------  

3.4.1. Bahwa secara umum pendekatan yang dapat 

digunakan untuk menentukan suatu produk 

merupakan substitusi ataukah tidak biasanya 

dilihat dari sisi kegunaan (fungsi), karakteristik dan 

harga; ---------------------------------------------------------  

3.4.2. Bahwa dari sisi kegunaan (fungsi) secara umum, 

sapi sebagai produk secara umum dapat 

digolongkan menjadi: ---------------------------------------  

(1) Sapi Perah, merupakan sapi yang dipelihara 

untuk untuk menghasilkan susu; ---------------  

(2) Sapi Pedaging (Sapi Potong), merupakan sapi 

yang dipelihara untuk tujuan penggemukan 

untuk menghasilkan daging; -----------------------  

(3) Sapi Pekerja; -----------------------------------------     
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3.4.3. Selanjutnya apabila dicermati permasalahan dalam 

perkara a quo, maka pasar produk difokuskan pada 

sapi pedaging dimana secara alamiah (biologis) dapat 

diproses/diolah kembali menjadi daging yang 

menjadi sumber protein bagi konsumen 

(masyarakat); ------------------------------------------------  

3.4.4. Secara umum terdapat beberapa jenis sapi pedaging, 

seperti: Brahman, Ongole, Hereford, Shorthorn, 

Brangus, Aberden Angus, Santa Gertrudis, 

Droughtmaster, Limousin dan Simmetal; --------------  

3.4.5. Dalam konteks kegunaan (fungsi) memang terdapat 

kesamaan antara sapi impor dengan sapi lokal, 

namun dari segi karakteristik khususnya untuk 

kondisi saat ini maka antara sapi impor dengan sapi 

lokal tidak dapat dipersamakan, karena adanya 

eksklusifitas (exclusivity) yaitu terkait dengan hal- 

hal sebagai berikut: -----------------------------------------   

(1) Tingkat Pertumbuhan Daging (Yield Grade) -----  

Perbedaan yang paling signifikan adalah 

terkait dengan “yield grade” atau tingkat 

pertumbuhan daging dalam masa 

penggemukan, dimana secara umum saat ini 

sapi lokal belum dapat menyamai sapi impor. 

Hal tersebut terbukti dari alat bukti 

keterangan Terlapor X (PT Fortuna Megah 

Perkasa) yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa secara bisnis sapi lokal kurang bagus 

untuk digemukkan (vide bukti B44); -------------  

(2) Perbedaan Harga Signifikan; ----------------------  

Kemudian terkait dengan harga, maka sangat 

jelas bahwa terdapat perbedaan signifikan 

antara sapi lokal dengan sapi impor dimana 

harga sapi lokal jauh lebih tinggi dibandingkan 

dari sapi impor bahkan beberapa feedloter 

menyatakan harga sapi lokal yang sangat 

tinggi (cenderung tidak masuk akal) 
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mengakibatkan pemeliharaan/penggemukan 

sapi lokal tidak menguntungkan secara bisnis 

(tidak ekonomis). Hal tersebut dibuktikan 

dengan keterangan para Terlapor sendiri yaitu 

sebagai berikut: -------------------------------------  

a. Keterangan Terlapor X (PT Fortuna Megah 

Perkasa) yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa....”sapi lokal kalau untuk 

penggemukan dan dijual ke Jakarta agak 

kurang bagus untuk bisnis” (vide bukti 

B44); -----------------------------------------------  

b. Keterangan Terlapor XXIII (PT Sukses 

Ganda Lestari) yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa pihaknya mengalami 

kesusahan untuk mendapatkan sapi lokal 

karena selain harganya mahal dan 

kualitasnya buruk sehingga setelah 

mendapatkan sapi impor pihaknya tidak 

lagi mencari sapi lokal (vide bukti B51); -----  

c. Keterangan Terlapor XXVIII (PT Catur Mitra 

Taruma) dan Keterangan Terlapor IX (PT 

Elders Indonesia) yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa..... “sapi lokal 

harganya lebih mahal dari sapi impor” (vide 

bukti B54 dan B57); ----------------------------  

d. Keterangan Terlapor XVIII (PT Sadajiwa 

Niaga Indonesia) yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa usaha untuk 

mendapatkan sapi lokal tidak mungkin 

dilakukan karena harganya tinggi (vide 

bukti B56); ---------------------------------------  

e. Keterangan Terlapor I (PT Andini Karya 

Makmur) yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa..... “harga anak sapi lokal saja 

harganya sudah 14 juta rupiah sedangkan 

indukan 22 juta rupiah” (vide bukti B33); ---  
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f. Keterangan Terlapor XII (PT Lembu Jantan 

Perkasa) yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa sapi lokal bukan substitusi sapi 

impor karena harga sapi lokal tidak 

terjangkau (vide bukti B47); -------------------  

Bahkan pendapat terkait dengan perbedaan 

harga tersebut juga didukung oleh pendapat 

Ahli Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS yang pada 

pokoknya menyatakan: ......”Sementara itu sapi 

lokal tidak dapat masuk ke wilayah konsumen 

(Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten) karena 

harganya lebih mahal daripada harga sapi 

impor.... “ (Keterangan Tertulis Dr. Ir. Rochadi 

Tawaf, MS yang dilampirkan melalui 

Kesimpulan Terlapor VI dan Terlapor XVII) 

(vide bukti T6.9); -------------------------------------  

(3) Kegunaan; ---------------------------------------------   

Berdasarkan alat bukti berupa keterangan 

Saksi telah dibuktikan bahwa terdapat 

segmentasi produk antara sapi lokal dengan 

sapi impor. Hal tersebut terkait dengan 

kegunaan produk dimana konsumen 

menggunakan sapi lokal untuk tujuan kurban 

dan keperluan hajatan, sebagaimana 

keterangan Saksi berikut: -------------------------  

a. Keterangan Saksi: Sdr. Adi Warsito yang 

pada pokoknya menyatakan bahwa 

sebelum ada sapi impor dari Australia, 

Saksi berdagang sapi lokal. Semenjak 

mengambil sapi dari Australia, Saksi tidak 

lagi mengambil sapi lokal karena sapi lokal 

biasa diperuntukkan untuk Lebaran Haji 

dan Hari Raya keagamaan lainnya (vide 

bukti B7); ----------------------------------------  

b. Keterangan Saksi: Sdr. Ahmad Ibnu 

Attoilah yang pada pokoknya menyatakan 
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bahwa ada perbedaan kebutuhan sapi 

lokal antara hari biasa dengan hari 

Lebaran dimana pada bulan Ramadhan 

mengorientasikan khusus untuk kandang 

terisi penuh (vide bukti B10); -----------------  

c. Keterangan Terlapor VI (PT Austasia 

Stockfeed) dan Terlapor XVII (PT Santosa 

Agrindo) yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa sapi lokal memiliki market sendiri, 

artinya harga tergantung pada supply dan 

demand. Selain itu konsumen di 

Jabodetabek lebih menyukai sapi impor 

(vide bukti B31 dan B32); ----------------------  

d. Keterangan Terlapor XIX (PT Septia 

Anugerah) yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa peruntukan sapi lokal 

berbeda dengan sapi impor. Bahwa sapi 

impor lebih banyak diolah menjadi steak, 

bakso dan sosis sedangkan sapi lokal lebih 

banyak untuk penggunaan tradisional 

(vide bukti B50); -------------------------------         

e. Keterangan Terlapor XXII (PT Kariyana Gita 

Utama) yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa pada bulan September 2015, 

penjualan sapi lokal lebih tinggi daripada 

penjualan sapi impor karena saat itu ada 

momen Idul Qurban sehingga sebagian 

sapi lokal dijual untuk kurban karena sapi 

BX tidak bisa untuk kurban (vide bukti 

B37); -----------------------------------------------  

f. Keterangan Terlapor XII (PT Lembu Jantan 

Perkasa) yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa industri sapi lokal tidak sama 

seperti sapi impor (vide bukti B47); ----------  

3.4.6. Selanjutnya, apabila dilihat dari sisi penawaran 

(supply-side substitution) maka penentuan substitusi 



 

 
-919 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

produk juga mempertimbangkan perilaku produsen 

untuk berpindah memproduksi produk sejenis 

apabila produk yang biasa diproduksi terjadi 

hambatan. Berdasarkan keterangan para Saksi dan 

para Terlapor justru menyatakan kecenderungan 

untuk melakukan penggemukan terhadap sapi 

impor saja, sebagaimana keterangan sebagai 

berikut: --------------------------------------------------------  

a. Keterangan Terlapor XVIII (PT Sadajiwa Niaga 

Indonesia) yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa fungsi sapi impor tidak bisa 

disubstitusikan oleh sapi lokal karena sudah 

berbeda karakter dan bidang usaha (vide bukti 

B56); -----------------------------------------------------  

b. Keterangan Terlapor X (PT Fortuna Megah 

Perkasa) yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa pada saat kuartal 4 tahun 2014-kuartal 1 

tahun 2015 kuota kosong dan saat ingin 

menggantikan dengan stok sapi lokal yang ada di 

Jawa Timur dan Sentul terlalu banyak aturan. 

Terhadap kekosongan kuota dibiarkan saja 

dengan cara tidak menggantikannya dengan sapi 

lokal karena untuk penggemukan dan dijual ke 

Jakarta, sapi lokal tidak menguntungkan dari 

segi bisnis sehingga cara berhemat dengan 

memperpanjang penggemukan sapi (vide bukti 

B44); -----------------------------------------------------  

3.4.7. Terkait dengan Tingkat Ketersediaan Sapi Lokal, 

dimana ketersediaan sapi lokal tidak serta merta 

dapat menggantikan posisi sapi impor dalam 

memenuhi pasokan. ---------------------------------------  

Hal ini dikuatkan dengan alat bukti keterangan 

Saksi/Terlapor sebagaimana berikut:-------------------  

a. Keterangan Terlapor XXIII (PT Sukses Ganda 

Lestari) yang pada pokoknya menyatakan sulit 

mendapatkan sapi lokal dari supplier, kalaupun 



 

 
-920 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

ada harganya mahal dan kualitas tidak bagus. 

Oleh karena itu pada bulan Maret-April-Mei 

tidak meneruskan mencari sapi lokal setelah 

mendapatkan sapi impor (vide bukti B51); --------   

b. Keterangan Terlapor XIX (PT Septia Anugerah) 

yang pada pokoknya menyatakan bahwa 

penurunan kuota pada Q3 tahun 2015 terjadi 

karena ada kebijakan swasembada sapi dimana 

Pemerintah menilai sapi lokal tersedia dan siap 

menyuplai namun kenyataannya kapal yang 

disediakan bahkan tidak ada sapi lokal yang 

didatangkan (vide bukti B50); -----------------------   

c. Keterangan Terlapor V (PT Andini Agro Loka) 

yang pada pokoknya menyatakan bahwa pernah 

mengalami kejadian di tahun 2013 yaitu sempat 

berhenti selama 4 (empat) bulan karena tidak 

bisa mengimpor dan saat mencari sapi lokal 

stoknya kosong, sehingga tetap memilih sapi 

impor karena supplynya ada (vide bukti B36);-----   

d. Keterangan Saksi: M Muhammad Nur Hendry 

(Kepala RPH Petir) yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa mengetahui penerapan kuota 

dilakukan sejak tahun 2010, 2011, 2012, dan 

akhirnya meningkat di tahun 2013. Saat ada 

kuota tahun 2010 sampai dengan 2013, Saksi 

masih ada pembelian sapi lokal tetapi sejak 

tahun 2014 tidak membeli karena boleh dibilang 

sapi lokal sudah langka (vide bukti B8); -----------  

e. Keterangan Saksi: (Adi Warsito) yang pada 

pokoknya menyatakan bahwa sapi impor dapat 

diganti dengan sapi lokal tetapi harga menjadi 

tinggi. Mengingat genetik sapi impor beda dengan 

EGP atau sapi lokal. Jika tidak terpaksa, 

feedloter tidak mungkin ambil sapi lokal. 

Mengingat kuota dikurangi, mungkin daripada 
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tidak dijual maka feedloter ambil sapi lokal (vide 

bukti B7); -------------------------------------------------   

3.4.8. Oleh karena itu, Majelis Komisi berpendapat bahwa 

pasar produk dalam perkara a quo adalah sapi 

impor. --------------------------------------------------------  

3.5. Tentang Pasar Geografis; ------------------------------------------------  

3.5.1. Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran telah 

ditentukan bahwa pasar geografis perkara a quo 

adalah pelaku usaha feedloter yang menjual sapi 

impor ke RPH di wilayah RPH yang memasok daging 

karkas ke JABODETABEK adalah Bekasi, Cikampek, 

Karawang, Tangerang, Bogor, Bandung, Jakarta, dan 

Subang (vide bukti I2); ------------------------------------  

3.5.2. Bahwa penentuan fokus pasar geografis tersebut 

terkait dengan permasalahan dalam perkara a quo 

dimana telah terjadi perilaku pedagang daging sapi 

dan atau asosiasi rumah potong hewan di wilayah 

JABODETABEK yang berhenti beroperasi pada awal 

tahun 2013 dan awal Agustus 2015 sebagai akibat 

naiknya harga beli produk asalnya yaitu sapi impor; -  

3.5.3. Bahwa latar belakang perkara a quo tidak dapat 

terlepas dari fakta tingginya harga daging sapi dan 

adanya pemogokan rumah potong hewan di wilayah 

Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi 

(JABODETABEK) sebagaimana tersebut di atas; ------  

3.5.4. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa 

sebagian besar pemasaran daging sapi impor 

dipasarkan di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, 

Tangerang, Bekasi (JABODETABEK); -------------------  

3.5.5. Bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti diketahui 

bahwa indikasi adanya pengaturan dan/atau 

pembatasan pemasaran dan/atau pasokan sapi 

impor hanya dilakukan untuk pasar di wilayah 

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi 

(JABODETABEK); -------------------------------------------  
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3.5.6. Oleh karena itu, Majelis Komisi berpendapat bahwa 

pasar geografis yang ditetapkan oleh Investigator 

telah tepat yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, 

dan Bekasi (JABODETABEK); -----------------------------  

3.6. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka pasar bersangkutan dalam 

perkara a quo adalah pasar penjualan sapi impor di wilayah 

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK).

  

4. Tentang Perjanjian; ---------------------------------------------------------------  

4.1. Bahwa pengertian perjanjian telah ditetapkan dalam Pasal 1 

angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan: --   

“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha 
untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha 
lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis” ----   

 

4.2. Bahwa Perjanjian sebagaimana Pasal 1313 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata berbunyi: -------------------------------------   

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu atau 
lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih” 

 
4.3. Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis maka pengaturan 

mengenai Perjanjian terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata;  --------------------------------------------------------------------  

4.4. Bahwa berdasarkan penafsiran historis dalam memorie van 

toelichting (risalah pembahasan) Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999, pembuat Undang-Undang diketahui mempunyai 

keinginan untuk memperluas definisi Perjanjian dalam Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999. Perluasan definisi ini dimaksudkan, 

bahwa definisi Perjanjian mengacu pada namun tidak terbatas 

sebagaimana definisi Perjanjian yang diatur di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata;  --------------------------------------  

4.5. Bahwa keinginan pembuat Undang-Undang untuk memperluas 

definisi Perjanjian tersebut dapat dilihat pada Matrik Daftar 

Inventaris Masalah (DIM) RUU tentang Larangan Praktek 

Monopoli Usul Inisiatif DPR-RI sebagai berikut:  --------------------  

“Untuk menghindari lolosnya praktik persaingan curang tertentu 
dari undang-undang ini, perjanjian harus mencakup baik tertulis 
maupun tidak tertulis, termasuk tindakan bersama (concerted 
action) pelaku usaha. Walaupun tanpa mengikatkan dirinya satu 
sama lain”   -------  
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4.6. Bahwa keinginan pembuat Undang-Undang tersebut di atas 

terbukti jika memperhatikan definisi Perjanjian sebagaimana 

dituangkan pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999 yang berbunyi: ------------------------------------------------------   

“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku 
usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih 
pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis 
maupun tidak tertulis”  -------------------------------------------------------   

 

4.7. Bahwa berdasarkan penafsiran komparatif, menurut Section 1 

dari Sherman Act Amerika memasukkan perjanjian dalam 

kategori agreement yang termasuk contract, combination, atau 

conspiracy yang mewajibkan adanya tindakan bersama-sama 

dari dua orang atau lebih untuk membentuknya (Philip Areeda & 

Louis Kaplow 1988), sedangkan tindakan bersama-sama 

(concerted action) hanya bisa dibenarkan apabila mereka 

mempunyai unity of purpose, atau understanding, atau telah 

terjadi diantara mereka meeting of minds (Michael F. Belchman 

1979); ------------------------------------------------------------------------  

4.8. Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ---------------  

4.8.1. Bahwa perjanjian yang dimaksud dalam perkara a 

quo adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 

angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ----------  

4.8.2. Bahwa esensi dari pasal tersebut adalah pada 

apakah terdapat perbuatan mengikatkan diri satu 

pelaku usaha atau lebih kepada pelaku usaha lain; -  

4.8.3. Bahwa tindakan yang dilakukan secara bersama 

acting in concert dikenal di Australia, yaitu meskipun 

tidak terlihat tindakan adanya kesepakatan tetapi 

ada gejala terpola yang muncul, yang kurang lebih 

sama; ---------------------------------------------------------  

4.8.4. Bahwa Ahli Kurnia Toha dalam Sidang Majelis 

Komisi menyatakan “Ada hal yang penting dalam 

kartel yaitu kerjasama. Kerjasama yang kita 

bicarakan adalah yang tidak tertulis, untuk tahu 

terjadi tidaknya pelaku usaha itu benar bekerja sama 

melakukan sesuatu yang melanggar. Dan harus ada 
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motif ekonomi yaitu dapat keuntungan yang sebesar-

besarnya...” (vide bukti B59); ----------------------------  

4.8.5. Selain itu, Ahli Prahasto W. Pamungkas dalam 

Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan 

(vide bukti B22): --------------------------------------------  

(1) .....”concerted practice di Eropa dianggap sebagai 

suatu perjanjian as long as there is communication 

among members for example the association”; --------  

(2) ......”Pada hakekatnya offer tidak bisa diberikan 

secara diam-diam karena pihak yang melakukan 

acceptance tidak mungkin memahami isi kepala 

orang yang memberikan offer. Jadi offer sudah pasti 

dinyatakan secara tegas apakah secara tertulis 

ataukah secara diam-diam” ------------------------------  

4.8.6. Bahwa dalam perkara a quo, keberadaan APFINDO 

telah memfasilitasi anggotanya untuk saling 

berkomunikasi terkait dengan pemasaran/penjualan 

dan bahkan berkaitan dengan harga jual sapi impor;  

4.9. Bahwa Majelis Komisi menilai komunikasi yang dilakukan para 

Terlapor melalui wadah asosiasi tersebut, serta tindaklanjutnya 

dalam wujud pengaturan pemasaraan sapi impor tersebut dapat 

dikategorikan sebagai bentuk kesepakatan. ---------------------------  

 

5. Tentang Afiliasi Perusahaan Terlapor; ----------------------------------------  

5.1. Berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, Majelis Komisi 

menemukan adanya hubungan kepemilikan dan/atau 

kepengurusan perusahaan (terafiliasi) dari beberapa Terlapor 

dalam perkara a quo; ----------------------------------------------------  

5.2. Bahwa doktrin di dalam Black’s Law Dictionary Edisi Ketujuh 

halaman 297, perusahaan afiliasi diartikan sebagai “A 

corporation that is related to another corporation by 

shareholdings or other means of control, a subsidiary, parent, or 

siblings corporation”. Afiliasi adalah perusahaan yang terkait 

dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan 

saham atau bentuk pengendalian lainnya, anak perusahaan, 

induk perusahaan, atau perusahaan tersebut memiliki 

hubungan keluarga; ------------------------------------------------------  
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5.3. Bahwa para Terlapor yang terafiliasi tersebut adalah sebagai 

berikut: --------------------------------------------------------------------  

5.3.1. PT Austasia Stockfeed terafiliasi dengan PT Santosa 

Agrindo; ------------------------------------------------------  

5.3.2. PT Tanjung Unggul Mandiri terafiliasi dengan                        

PT Brahman Perkasa Sentosa; ----------------------------  

5.3.3. PT Pasir Tengah terafiliasi dengan PT Widodo 

Makmur Perkasa;--------------------------------------------  

5.3.4. PT Great Giant Livestock terafiliasi dengan                            

PT Nusantara Tropical Farm; -----------------------------  

5.3.5. PT Agrisatwa Jaya Kencana terafiliasi dengan                   

PT Legok Makmur Lestari; --------------------------------  

5.3.6. PT Mitra Agro Sangkuriang terafiliasi dengan                    

PT Mitra Agro Sampurna; ---------------------------------  

5.3.7. PT Kadila Lestari Jaya terafiliasi dengan PT Andini 

Karya Makmur; ---------------------------------------------  

5.3.8. PT Septia Anugerah terafiliasi dengan PT Sadajiwa 

Niaga Indonesia; ---------------------------------------------  

5.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ---------------  

5.4.1. Bahwa eksistensi hubungan afiliasi di antara para 

pelaku usaha di atas, memungkinkan mendapatkan 

informasi mengenai pasokan, harga, supply chains, 

atau yang dapat dikategorikan sebagai bentuk 

komunikasi dan atau koordinasi baik langsung 

maupun tidak langsung, sehingga secara logika 

hukum, para pelaku usaha tersebut tidak mungkin 

lagi bersikap independen. Hal yang secara mutatis 

mutandis merupakan tindakan yang menghambat 

persaingan, karena telah menciptakan persaingan 

semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak 

sehat, dan menghambat para pelaku usaha lain 

untuk dapat bersaing secara kompetitif; ----------------  

5.4.2. Bahwa selain itu, dengan afiliasi tersebut, dalam 

perkara a quo memungkinkan para pelaku usaha 

mendapatkan jumlah kuota yang besar dibanding 

perusahaan yang tidak memiliki afiliasi. ---------------  
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6. Tentang Kebijakan Importasi Sapi; -------------------------------------------  

6.1. Berdasarkan keterangan Ahli diketahui bahwa sejak tahun 

1994, Pemerintah telah menetapkan program substitusi impor, 

yaitu: -------------------------------------------------------------------------  

6.1.1. Peternakan rakyat berkontribusi sekitar 70%-78; ----  

6.1.2. Perusahaan feedloter berkontribusi sekitar 17%-

20%; ----------------------------------------------------------  

6.1.3. Importir daging berkontribusi sekitar 5%-10%; -------  

6.2. Namun demikian secara faktual sejak tahun 1996, kontribusi 

sapi dan daging impor semakin meningkat bahkan hingga 

mencapai 53% pada tahun 2010 dimana pada saat itu, 

pemerintah memang tidak melakukan pembatasan importasi 

sapi sebagaimana dikuatkan oleh keterangan PT Austasia 

Stockfeed, PT Andini Karya Makmur, dan PT Kadila Lestari Jaya 

(vide bukti B31, B33, B34); -----------------------------------------------  

6.3. Selanjutnya kebijakan pembatasan impor sapi terlihat jelas 

dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 

19/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum 

Program Swasembada Daging Sapi 2014 yang merupakan 

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (vide bukti B6); --------  

6.4. Bahwa sasaran dari program tersebut antara lain: ------------------  

6.4.1. Meningkatnya populasi sapi potong menjadi 14,2 juta 

ekor tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 

12,48%; -----------------------------------------------------------   

6.4.2. Meningkatnya produksi daging dalam negeri sebesar 

420,3 ribu ton pada tahun 2014 atau meningkat 10,4% 

setiap tahunnya; ------------------------------------------------   

6.4.3. Tercapainya penurunan impor sapi dan daging sehingga 

hanya mencapai 10% dari kebutuhan konsumsi 

masyarakat; -----------------------------------------------------  

6.5. Bahwa Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor: 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang 

Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan 

dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik 
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Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi 

Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ke Dalam Dan 

Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 7 September 

2011; -------------------------------------------------------------------------  

6.6. Bahwa alokasi nasional untuk hewan dan produk hewan segar 

yang dapat diimpor ditetapkan setiap tahun berdasarkan hasil 

rapat koordinasi pada tingkat menteri dengan 

mempertimbangkan produksi dan kebutuhan konsumsi di 

dalam negeri. Pemasukan bakalan dilakukan antara lain untuk 

memenuhi kebutuhan ternak potong dalam negeri dan 

kebutuhan khusus. Pemasukan bakalan dapat dilakukan 

setelah pelaku usaha memperoleh izin pemasukan dari Menteri 

Perdagangan berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Pemasukan 

dari Menteri Pertanian; ----------------------------------------------------  

6.7. Bahwa Rekomendasi Persetujuan Pemasukan antara lain 

memuat ketentuan tentang negara asal, jumlah dan klasifikasi 

bakalan serta masa berlaku RPP. Periode RPP adalah 

triwulanan; ------------------------------------------------------------------  

6.8. Bahwa Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor: 24 Tahun 2011 tentang Ketentuan 

Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan tanggal 07 

September 2011. Penetapan alokasi impor hewan dan produk 

hewan berdasarkan pertimbangan: -------------------------------------  

a. Kapasitas instalasi karantina hewan sementara,  --------------  

b. Loading capacity maximal, dan ------------------------------------  

c. Nilai past performance; ----------------------------------------------  

Penerbitan persetujuan impor untuk hewan dan/atau produk 

hewan dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu: periode 

semester pertama berlaku dari tanggal 01 Januari sampai 

dengan 30 Juni dan periode semester kedua yang berlaku dari 

tanggal 01 Juli sampai dengan 31 Desember;  -----------------------  

6.9. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2011, Pemerintah Australia 

menghentikan sementara ekspor sapi ke Indonesia terkait 

dengan permasalahan animal walfare (vide bukti B51); -------------  
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6.10. Bahwa pada bulan Juli 2011, Kementerian Pertanian membuka 

kembali pemasukan sapi bakalan untuk periode Juli-September 

2011. Pemasukan sapi bakalan ini dimaksudkan untuk 

menambah kekurangan produksi dalam; ------------------------------  

6.11. Bahwa kriteria untuk menentukan alokasi sapi impor bagi 

masing-masing pelaku usaha yang disepakati Pemerintah 

(Kementerian Pertanian) dan Asosiasi Produsen Daging & 

Feedloter Indonesia (selanjutnya disebut “APFINDO”) tanggal 03 

Februari 2012 sebagai berikut: ------------------------------------------  

a. Kriteria umum: kinerja realisasi (20%), usaha pembibitan 

(25%), serapan ternak lokal (20%), rumah potong hewan 

(20%), usaha kemitraan (15%);  -----------------------------------  

b. Untuk perusahaan baru alokasi maksimal 5% dari total 

besaran nasional;  ----------------------------------------------------  

6.12. Bahwa pada bulan Juli 2013, kebijakan pemenuhan pasokan 

kebutuhan daging sapi nasional mengalami perubahan 

pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pendekatan harga. 

Hal tersebut dilakukan pemerintah dengan menerbitkan 

Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor: 669/M-

DAG/KEP/7/2013 tentang Stabilitas Harga Daging Sapi; ----------  

6.13. Bahwa Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor: 669/M-

DAG/KEP/7/2013 tersebut memutuskan dalam upaya menjaga 

ketersediaan daging sapi di seluruh Indonesia perlu menambah 

pasokan sapi dengan mengimpor sapi dalam jumlah yang cukup 

yang akan dilakukan secara bertahap untuk tujuan stabilitas 

harga daging sapi; ---------------------------------------------------------  

6.14. Berdasarkan keterangan Ahli, akibat perubahan kebijakan 

tersebut mengakibatkan semakin terbukanya impor sapi dan 

daging sapi sehingga berdampak pada pasar tradisional karena 

beredar luasnya daging industri, terlebih lagi kebijakan tersebut 

ternyata tidak dapat menekan harga daging; -------------------------  

6.15. Bahwa alokasi impor sapi dan daging sapi tahun 2013 yang 

ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian 

Perekonomian tanggal 28 November 2012 adalah sebesar 80.000 

ton (delapan puluh ribu) yang terdiri dari 60% (enam puluh per 
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seratus) sapi hidup dan 40% (empat puluh per seratus) daging 

sapi impor; ------------------------------------------------------------------  

6.16. Bahwa pada bulan Juli 2013 menjelang lebaran, pada saat 

harga jual sapi mencapai Rp 38.000,-/kg (tiga puluh delapan 

ribu rupiah per kilogram), Kementerian Perdagangan meminta 

kepada feedloter untuk menurunkan harga; --------------------------  

6.17. Bahwa feedloter pada akhirnya mengikuti permintaan dari 

Kementerian Perdagangan dengan menjual sapi hidup dengan 

kisaran Rp 33.000,-/kg (tiga puluh tiga ribu rupiah per 

kilogram). Dengan harga tersebut, feedloter masih memperoleh 

keuntungan; ----------------------------------------------------------------  

6.18. Bahwa pada bulan Agustus 2013, Kementerian Perdagangan 

menerbitkan Peraturan Nomor: 46/M-DAG/PER/8/2013 tanggal 

30 Agustus 2013. Sejak saat itu, rekomendasi dari Kementerian 

Pertanian hanya untuk rekomendasi teknis dan tidak 

menyangkut jumlah sapi yang akan diimpor; -------------------------  

6.19. Bahwa dalam mendapatkan ijin impor berdasarkan Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor: 46/M-DAG/PER/8/2013, Feedloter 

harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (vide 

bukti B6); --------------------------------------------------------------------  

6.20. Bahwa surat persetujuan impor pada tahun 2014 dan tahun 

2015 berlaku selama 3 (tiga) bulan (Kuartal). Sedangkan untuk 

tahun 2013, surat persetujuan impor berlaku selama 6 (enam) 

bulan (Semester) (vide bukti B6); ----------------------------------------  

6.21. Bahwa dalam melakukan importasi, Feedloter diberikan 

kebebasan memilih frekuensi dan waktu melakukan pembelian 

asalkan tidak melebihi kuota yang diberikan dan tidak melebihi 

waktu yang telah dibatasi oleh surat persetujuan impor (vide 

bukti B6); --------------------------------------------------------------------  

6.22. Bahwa tabel berikut merupakan data total persetujuan impor 

yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan data 

realisasi impor: (vide bukti B6) ------------------------------------------  

 

Tahun Persetujuan Impor Realisasi Impor Persentase Realisasi 

2013 356.997 335.234 94.04% 
2014 686.390 575.715 83.09% 
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2015 600.596 434.645 72.37% 

         catatan: 2015 data sampai 22 November 2015 

 
6.23. Bahwa untuk tahun 2015, total persetujuan impor dibagi  

menjadi 4 (empat) kuartal. Berikut merupakan data persetujuan 

impor dan realisasinya yang dibagi berdasarkan per kuartal: 

(vide bukti B6)  -------------------------------------------------------------  

Kuartal/Triwulan Persetujuan Impor Realisasi 

Triwulan I 100.000 99.616 

Triwulan II 250.012 227.374 

Triwulan III 50.584 32.838 

Triwulan IV 200.000 74.817 

 
6.24. Bahwa data realisasi merupakan data riil dari feedloter yang 

wajib disampaikan secara online kepada Kementerian 

Perdagangan setiap bulan (vide bukti B6); -----------------------------  

6.25. Bahwa pada saat penurunan kuota pada triwulan III tahun 

2015, Kementerian Perdagangan hanya menetapkan jumlah 

kuota importasi, sedangkan besaran kuota impor masing masing 

feedloter diserahkan kepada APFINDO. Hal tersebut sesuai 

dengan keterangan dari Saksi Muhammad Yani, S.H. yang 

merupakan Kepala Sub Direktorat Pertanian, Kehutanan, 

Kelautan, Holtikultura, dan Perikanan Kementerian 

Perdagangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait 

kuota sapi sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) ekor sudah 

disampaikan dan di publish di berbagai media massa, 

diinformasikan juga kepada importir hingga pada akhirnya para 

pemohon kuota menyesuaikan dengan kuota tersebut dan 

mereka membagi sendiri (vide bukti B6); ------------------------------  

6.26. Bahwa atas dasar hal tersebut maka Majelis Komisi menilai yang 

pada pokoknya sebagai berikut: -----------------------------------------  

6.26.1. Kebijakan terkait ketersediaan hewan sapi dan 

daging sapi secara nasional terus mengalami 

perubahan, yang terlihat sejak dikeluarkannya 

Program Swasembada Daging Sapi 2014. Program 

Swasembada Daging Sapi tidak dapat berjalan tanpa 

adanya suatu rangkaian proses, mulai dari 

pembibitan, pembinaan petani mengenai 

peningkatan produktivitas, dan pemuliaan hewan, 
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dimana seharusnya pembibitan sapi lokal 

ditingkatkan namun faktanya ketersediaan sapi 

lokal terbatas dan kebijakan importasi sapi bakalan 

masih berjalan sampai dengan tahun 2015 

sebagaimana keterangan Ahli (vide bukti B21);  ------  

6.26.2. Selanjutnya berkaitan dengan kebijakan kuota, 

Majelis Komisi menilai bahwa penetapan kuota yang 

diberikan kepada para importir tidak semata-mata 

untuk tujuan bisnis, namun juga merupakan 

penugasan dari pemerintah kepada importir dalam 

rangka memenuhi kebutuhan sapi nasional sehingga 

jika tidak direalisasikan secara penuh akan 

mengganggu pasokan. Hal tersebut diperkuat oleh 

keterangan Ahli, Sdr. Arief Bustaman yang pada 

pokoknya menyatakan (vide bukti B24):  ---------------  

“....jika terkait kuota, maka tidak bisa secara bisnis 
karena ada tugas kepada produsen untuk menjaga harga 
dan kuantitas. Karena kuota itu menyangkut 
pertimbangan strategis suatu negara dan menyangkut 
hajat hidup orang banyak sehingga tidak bisa pure 
kalkulasi bisnis.” -------------------------------------------------  
 
“.....karena pemerintah tidak memiliki legalitas secara 
langsung sehingga pemerintah menunjuk perusahaan 
tertentu untuk impor komoditi dimaksud sehingga di situ 
ada kepentingan pemerintah untuk kontrol pasokan 
dengan disesuaikan pada kebutuhan yang harus diimpor.” 
 

 

7. Tentang Realisasi Impor Sapi di Indonesia; --------------------------------  

7.1. Realisasi Impor Sapi Nasional; ----------------------------------------  

7.1.1. Berdasarkan alat bukti diketahui perbandingan 

antara persetujuan impor sapi dari Australia dengan 

realisasi impor yang dilakukan para pelaku usaha 

selama tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus 

2015 yaitu sebagai berikut: --------------------------------  
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7.1.2. Berdasarkan grafik realisasi impor sapi tersebut di 

atas dapat diketahui bahwa sejak tahun 2013 

sampai dengan tahun Triwulan III tahun 2015 

secara nasional, realisasi impor sapi tidak pernah 

mencapai 100% (seratus per seratus) sesuai dengan 

yang ditetapkan oleh pemerintah kepada para 

importir;-------------------------------------------------------  

7.2. Realisasi Impor Sapi Para Terlapor; ----------------------------------  

Berkaitan dengan perkara a quo dapat diketahui realisasi impor 

sapi yang dilakukan oleh para Terlapor selama tahun 2013 

sampai dengan bulan Agustus 2015 adalah sebagai berikut: ----  
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7.3. Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) Terlapor, realisasi impor tahun 

2013 berkisar antara 56% (lima puluh enam per seratus) 

sampai dengan 84% (delapan puluh empat per seratus), namun 

jika di rata-rata hanya sebesar 81% (delapan puluh satu per 

seratus). Untuk realisasi impor tahun 2014 berkisar antara 

31% (tiga puluh satu per seratus) sampai dengan 100% 

(seratus per seratus), namun jika di rata-rata hanya sebesar 

74% (tujuh puluh empat per seratus), sedangkan untuk 

realisasi impor tahun 2015 berkisar antara 56% (lima puluh 

enam per seratus) sampai dengan 100% (seratus per seratus), 

namun jika di rata-rata hanya sebesar 84% (delapan puluh 

empat per seratus) sebagaimana terlihat pada grafik di bawah: --   
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7.4. Berdasarkan grafik realisasi impor sapi tersebut, Majelis Komisi 

berpendapat sebagai berikut: ------------------------------------------  

7.4.1. Bahwa para Terlapor tidak memenuhi kewajibannya 

untuk merealisasikan ijin impor sesuai dengan Surat 

Persetujuan Impor (SPI) yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah;  --------------------------------------------------  

7.4.2. Bahwa dengan tidak direalisasikan jumlah kuota 

sesuai dengan persetujuan impor yang telah 

ditetapkan maka berakibat pada berkurangnya stok 

sapi; -----------------------------------------------------------  

7.4.3. Bahwa Majelis Komisi menilai, penetapan kuota 

yang diberikan kepada para importir tidak semata-

mata untuk tujuan bisnis, namun juga merupakan 

penugasan dari pemerintah kepada importir dalam 

rangka memenuhi kebutuhan sapi nasional sehingga 

jika tidak direalisasikan secara penuh akan 

mengganggu pasokan. --------------------------------------  

 

8. Tentang Eksistensi Asosiasi Produsen Daging & Feedloter Indonesia 

(“APFINDO”)--------------------------------------------------------------------------------  

8.1. Bahwa Tim Investigator melalui Laporan Dugaan Pelanggaran 

dan Kesimpulan Hasil Persidangan pada pokoknya menyatakan 

bahwa APFINDO sebagai assosiasi yang mewadahi Feedloter di 

Indonesia telah memfasilitasi Feedloter untuk membicarakan 
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mengenai produksi dan pemasaran, membagi informasi 

mengenai produksi dan membuat kesepakatan terkait produksi 

dan pemasaran; -----------------------------------------------------------  

8.2. Atas hal tersebut, para Terlapor pada pokoknya menyatakan 

bahwa APFINDO selaku asosiasi hanya berperan sebagai 

penyalur aspirasi, komunikasi dan konsultasi perusahaan 

antara produsen daging dan feedloter Indonesia dengan 

Pemerintah dan/atau dengan organisasi atau badan hukum 

lainnya. Oleh karena itu, tidak pernah dibahas mengenai 

pengaturan harga maupun pengaturan pasokan atau 

pemasaran dalam pertemuan–pertemuan pengurus dan/atau 

anggota APFINDO; --------------------------------------------------------  

8.3. Berkaitan dengan hal tersebut maka Majelis Komisi 

mendapatkan fakta persidangan sebagai berikut: -----------------  

8.3.1. Bahwa keberadaan APFINDO memiliki peran sebagai  

penyalur aspirasi, komunikasi dan konsultasi 

perusahaan antara produsen daging dan feedloter 

Indonesia dengan Pemerintah dan/atau dengan 

organisasi atau badan hukum lainnya; ------------------  

8.3.2. Berkaitan dengan penurunan kuota Triwulan III 

Tahun 2015 diperoleh fakta hasil persidangan 

sebagai berikut: ---------------------------------------------  

(1) Keterangan Kepala Sub Direktorat Pertanian, 

Kehutanan, Kelautan, Holtikultura, dan 

Perikanan Kementerian Perdagangan yang pada 

pokoknya menyatakan bahwa kuota impor sapi 

pada triwulan 2015 ditetapkan pemerintah 

sebesar 50.000 (lima puluh ribu) ekor telah 

disampaikan dan dipublikasikan ke media 

massa. Selanjutnya para feetloter yang 

menyesuaikan jumlah kuota tersebut (vide 

bukti B6); ----------------------------------------------      

Berdasarkan keterangan pemerintah tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pemerintah (dalam 

hal ini Kementerian Perdagangan) telah 

menetapkan kuota impor untuk Triwulan III 
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Tahun 2015 hanya sebesar 50.000 (lima puluh 

ribu) ekor sapi. Selanjutnya terkait dengan 

pembagian kuota masing-masing diserahkan 

kepada masing–masing importir untuk 

membagi sendiri; --------------------------------------  

(2) Agenda Pertemuan di Hotel Mulia (09 Agustus 

2015) (vide bukti B40, B41, B44); -----------------  

Berdasarkan alat bukti diketahui adanya 

pertemuan pada tanggal 09 Agustus 2015 yang 

dilakukan antara anggota APFINDO dengan 

Kementerian Pertanian. Dalam pertemuan 

tersebut, APFINDO meminta kepada Menteri 

Pertanian agar kuota impor sapi ditambah 

namun permintaan tersebut tidak disetujui oleh 

Menteri Pertanian dan tetap memutuskan 

jumlah kuota impor sapi Triwulan III Tahun 

2015 adalah sebesar 50.000 (lima puluh ribu) 

ekor karena Kementerian Pertanian menilai stok 

sapi masih mencukupi; ------------------------------   

8.3.3. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan gejolak harga 

daging sapi yang terjadi pada tahun 2015, diketahui 

terdapat pertemuan yang dilakukan oleh para 

anggota APFINDO, yaitu: ----------------------------------    

(1) Pertemuan di Pasar Minggu (vide, Bukti Surat 

Undangan APFINDO Nomor: 106/APFINDO/JL-

DE/VII/15); -------------------------------------------  

Pada tanggal 10 Agustus 2015, APFINDO 

mengundang Dewan APFINDO untuk 

melakukan pembahasan issu persapian yang 

terjadi. Pertemuan dilakukan pada tanggal 11 

Agustus 2015 mulai pukul 13:00 WIB di Kantor 

APFINDO, Grand Pasar Minggu, Jalan Rawa 

Bambu Raya Nomor 88L Lantai 2, Pasar Minggu 

– Jakarta Selatan; ------------------------------------  

Pertemuan tersebut dihadiri oleh para anggota 

APFINDO. Selanjutnya dalam daftar hadir 
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pertemuan tersebut tertulis catatan (note) yang 

pada pokoknya menyatakan: ------------------------  

“anggota APFINDO yang bersedia memenuhi 
himbauan mentan untuk menurunkan harga jual 
sapi” ----------------------------------------------------   

 
8.3.4. Berkaitan dengan substansi pembahasan dalam 

pertemuan APFINDO, Majelis Komisi mendapatkan 

pengakuan dari para Terlapor sebagai berikut: -------  

a. Keterangan Terlapor XVIII (PT Sadajiwa Niaga 

Indonesia) yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa terdapat kebiasaan membahas harga 

jual meskipun tidak pernah dipatok pada harga 

tertentu namun masing-masing anggota 

APFINDO saling memantau harga (vide bukti 

Berita Acara Penyelidikan PT Sadajiwa Niaga 

Indonesia tanggal 19 Maret 2014 dan telah 

dikonfirmasi kembali kepada Terlapor XVIII (PT 

Sadajiwa Niaga Indonesia) pada Sidang Majelis 

Komisi tanggal 01 Maret 2016 atau (vide bukti 

B56); ----------------------------------------------------  

b. Keterangan Terlapor XXXI (CV Mitra Agro 

Sampurna) yang pada pokoknya menyatakan 

menaikkan harga setelah staf melakukan 

pemantauan bahwa harga di pasar sudah naik 

(vide bukti B39); --------------------------------------  

c. Keterangan Terlapor X (PT Fortuna Megah 

Perkasa) yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa staf bernama Zul datang dalam 

pertemuan tanggal 11 Agustus 2015 dan 

menyampaikan bahwa harga harus diturunkan, 

saat itu masih dalam situasi demo (vide bukti 

B44); ----------------------------------------------------  

d. Keterangan Terlapor II (PT Andini Persada 

Sejahtera) yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa sikap asosiasi terkait dengan penurunan 

kuota impor sebesar 50.000 (lima puluh ribu) 

ekor maka asosiasi mengumpulkan anggota dan 
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meminta agar feedloter mempersiapkan yang 

terbaik (vide bukti B25); -----------------------------  

8.4. Dengan demikian, Majelis Komisi menilai keberadaan APFINDO 

bukan hanya sebagai jembatan komunikasi antara para pelaku 

usaha tersebut kepada Pemerintah dan Instansi terkait, 

melainkan juga sebagai wadah dan/atau media koordinasi 

dan/atau komunikasi bagi para anggotanya dalam melakukan 

tukar menukar informasi terkait dengan kebijakan kuota, 

pemasaran dan bahkan terkait dengan harga penjualan sapi 

impor. ----------------------------------------------------------------------  

 

9. Tentang Pengaturan Penjualan Sapi dan/atau Daging Sapi; ------------  

9.1. Dalam dugaan pelanggarannya, Tim Investigator menyatakan 

pada pokoknya terdapat pengaturan dengan difasilitasi oleh 

APFINDO terkait dengan pengajuan kuota impor dan 

selanjutnya juga terjadi pengaturan penjualan ke konsumen: --  

9.2. Atas dugaan tersebut, para Terlapor pada pokoknya 

menyatakan bahwa perusahaannya melakukan rescheduling 

sales dalam rangka menjaga pasokan hingga akhir tahun 

karena tidak terdapat jaminan kepastian jumlah kuota untuk 

selanjutnya: ---------------------------------------------------------------  

9.3. Berkaitan dengan fakta dan alasan tersebut, maka Majelis 

Komisi mendapat fakta persidangan sebagai berikut: -------------  

9.3.1. Terkait Kuota Impor Triwulan Ketiga Tahun 2015; ---  

Keterangan Kepala Sub Direktorat Pertanian, 

Kehutanan, Kelautan, Holtikultura, dan Perikanan 

Kementerian Perdagangan yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa kuota impor sapi pada triwulan 

2015 ditetapkan pemerintah sebesar 50.000 (lima 

puluh ribu) ekor telah disampaikan dan 

dipublikasikan ke media massa. Selanjutnya para 

feetloter yang menyesuaikan jumlah kuota tersebut. 

Berdasarkan keterangan pemerintah tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pemerintah (dalam hal ini 

Kementerian Perdagangan telah menetapkan kuota 

impor untuk Triwulan III Tahun 2015 hanya sebesar 

50.000 (lima puluh ribu) ekor sapi. Selanjutnya 
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terkait dengan pembagian kuota masing-masing 

diserahkan kepada masing-masing importir untuk 

membagi sendiri (vide bukti B6): ------------------------  

9.3.2. Terkait Rescheduling Sales; -------------------------------  

Fakta terkait dengan rescheduling sales tersebut 

diperoleh berdasarkan keterangan para Terlapor 

sebagai berikut: ---------------------------------------------  

a. Keterangan Terlapor II (PT Andini Persada 

Sejahtera) yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa sikap asosiasi terkait dengan penurunan 

kuota impor sebesar 50.000 (lima puluh ribu) 

ekor maka asosiasi mengumpulkan anggota dan 

meminta agar feedloter mempersiapkan yang 

terbaik (vide bukti B25); -----------------------------  

b. Keterangan Terlapor V (PT Andini Agro Loka) 

yang pada pokoknya menyatakan pada bulan 

Agustus hanya menghabiskan 400 (empat 

ratus) ekor sapi dari 2.160 (dua ribu seratus 

enam puluh) ekor sapi yang ada dengan alasan 

harus menjaga supply ke pelanggan (vide bukti 

B36);  ----------------------------------------------------  

c. Keterangan Terlapor VI (PT Austasia Stockfeed) 

dan Terlapor XVII (PT Santosa Agrindo) yang 

pada pokoknya menyatakan bahwa stock pada 

tahun 2015 tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan kuota melainkan berpengaruh 

terhadap sales. Sistem yang berjalan adalah 

bagaimana customer tetap di supply sehingga 

tidak ada penyetopan sama sekali. Adanya 

penurunan kuota berpengaruh karena itu 

dilakukan reschedule sales dimana penjualan 

pasti turun karena tergantung pada jumlah sapi 

yang siap dijual. Cara mengatur pasokan 

adalah melalui RPH yang masuk dalam supply 

chain, contoh sebelumnya 1 (satu) hari 2 (dua) 

truk, kemudian hanya menjadi 1 (satu) truk 

(vide bukti B31, B32); -------------------------------  
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d. Keterangan Terlapor XX (PT Tanjung Unggul 

Mandiri) dan Terlapor XXVII (PT Brahman 

Perkasa Sentosa) yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa stok yang ada dilakukan 

reschedule sales terhadap seluruh biaya 

overhead yang diperkirakan sampai akhir 

tahun. Bahwa normalnya setiap bulan bisa 

berjualan 6.000-7.500 namun dengan adanya 

penurunan kuota, penjualan turun menjadi 

hanya 4.500 (empat ribu lima ratus), hampir 

setengahnya. Bahwa pasokan atau stok yang 

ada untuk kontinuitas para pelanggan hingga 

Januari 2016 (vide bukti B40, B41); --------------  

e. Keterangan Terlapor XV (PT Pasir Tengah) yang 

menyatakan bahwa stok sekitar 16.000 (enam 

belas ribu) dan dengan market yang dimiliki, 

masih cukup untuk mengcover kebutuhan 

permintaan sampai 3 (tiga) bulan (vide bukti 

B45); ----------------------------------------------------  

9.4. Dengan demikian Majelis Komisi berpendapat bahwa 

pengaturan penjualan (rescheduling sales) yang dilakukan oleh 

para Terlapor dapat dikategorikan sebagai bentuk penahanan 

pasokan sapi ke pasar; --------------------------------------------------  

9.5. Hal tersebut diperkuat dengan fakta dan analisis Majelis 

Komisi bahwa terjadinya penahanan pasokan pada tahun 2015 

yang dimulai sejak Januari-Mei 2015 untuk penjualan sapi 

impor pada bulan Mei-Agustus 2015 sebagaimana ditunjukkan 

pada grafik berikut: ------------------------------------------------------   
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10. Tentang Ketidakwajaran Harga Sapi; -----------------------------------------  

10.1. Berdasarkan Kesimpulan Investigator dinyatakan bahwa terjadi 

ketidaknormalan pergerakan harga sapi yang dibuktikan 

dengan metode Benford Law, dengan uraian pada pokoknya 

sebagai berikut: ----------------------------------------------------------  

10.1.1. Bahwa harga yang tidak normal terjadi jika harga 

yang terbentuk tidak sesuai dengan kurva yang 

sudah ditetapkan oleh metode Benford Law. Adapun 

kurva Benford Law adalah sebagai berikut; -----------  

 
 

10.1.2. Bahwa analisa Benford Law dilakukan terlebih 

dahulu dengan menganalisa variasi digit angka dari 
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1 – 9 yang terdapat pada satu set data variabel harga 

jual; -----------------------------------------------------------  

10.1.3. Bahwa tidak terdapat banyak variasi pada digit 

angka 1 tetapi pada digit angka 2 terdapat banyak 

variasi; -------------------------------------------------------  

 

 
 

10.1.4. Bahwa ketidaknormalan harga jual terjadi pada digit 

angka kedua pada harga jual sapi impor. Sebagai 

contoh misalnya pada saat feedloter menerapkan 

harga berkisar Rp 25.641,00 (dua puluh lima ribu 

enam ratus empat puluh satu rupiah), harga normal 

seharusnya berdasarkan Benford Law adalah Rp 

24.641,00 (dua puluh empat ribu enam ratus empat 

puluh satu rupiah) sebagaimana terlihat pada kurva 

dibawah ini: -------------------------------------------------  
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10.1.5. Bahwa berikut analisa ketidaknormalan harga 

berdasarkan Benford Law terhadap data masing 

masing feedloter sebagaimana terlihat pada kurva 

dibawah ini: --------------------------------------------------  
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10.2. Atas hal tersebut, para Terlapor pada pokoknya menyatakan 

tidak terdapat pengaturan harga dimana perubahan harga jual 

sapi sangat dipengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dollar 

(kurs) (vide bukti B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, 

B33, B34, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B44, B45, B46, B47, 

B48, B49, B50, B51, B52, B54, B55, B56, B57); -------------------  

10.3. Bahwa atas fakta tersebut dan dengan berdasarkan alat bukti 

serta fakta persidangan, maka Majelis Komisi berpendapat 

sebagai berikut: ----------------------------------------------------------  

10.3.1. Bahwa kenaikan harga jual sapi impor yang 

dinyatakan oleh para Terlapor dikarenakan oleh 

kenaikan nilai tukar (kurs) tersebut tidak dapat 

diterima, karena menurut analisis Majelis Komisi 

bahwa kenaikan nilai tukar (kurs) dollar amerika 

serikat terhadap rupiah tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga jual sapi impor karena 

hanya akan berpengaruh pada peningkatan harga 

tidak lebih dari Rp 800.000,00/per-kg saja. Padahal 

apabila mengacu pada fakta kenaikan harga sapi 

impor pada periode triwulan III Tahun 2015, para 

Terlapor menetapkan kenaikan harga jual sapi impor 

sebesar Rp.3.000,00/per-kg sampai dengan                         

Rp 4.000,00/per-kg; ----------------------------------------  

10.3.2. Bahwa akibat kenaikan harga jual sapi impor 

tersebut maka para Terlapor telah memperoleh 

tambahan keuntungan antara Rp 2.200,00/per-kg 

sampai dengan Rp  3.200,00/per-kg di luar 

keuntungan yang telah diperoleh sebelum kenaikan 

harga; --------------------------------------------------------  
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10.3.3. Oleh karena itu, untuk 1 (satu) ekor sapi impor 

dengan berat 450 (empat ratus lima puluh) kg maka 

para Terlapor telah mendapatkan tambahan 

keuntungan antara Rp 990.000,00 sampai dengan 

Rp 1.440.000,00. --------------------------------------------  

10.4. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan bukti pergerakan harga 

pembelian dan pergerakan harga penjualan sapi yang 

dilakukan oleh para Terlapor sejak tahun 2013 sampai dengan 

Triwulan III tahun 2015 sebagai berikut: ----------------------------  

 

 

10.5. Bahwa pergerakan harga tersebut telah membuktikan 

ketidaknormalan harga antara harga pembelian dan harga 

penjualan dimana pada saat harga pembelian rendah tidak 

serta merta diikuti harga jual yang rendah sehingga terjadi 

selisih harga yang tinggi, seperti terlihat pada pergerakan harga 

di bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2013 dan bulan 

Juli sampai bulan Agustus 2015; --------------------------------------  

10.6. Berdasarkan analisis dengan menggunakan Benford Law dan 

grafik pergerakan harga jual-harga beli sebagaimana telah 

diuraikan di atas, maka Majelis Komisi berkesimpulan telah 

terjadi ketidaknormalan pergerakan harga sapi dan 
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pengambilan keuntungan yang tidak wajar yang dilakukan oleh 

para Terlapor; ------------------------------------------------------------  

 

11. Tentang Pemogokan Rumah Potong Hewan dan Pedagang Daging di 

JABODETABEK; -------------------------------------------------------------------  

11.1. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pada tanggal 08 

Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015 telah 

terjadi pemogokan (tidak memotong sapi) yang dilakukan oleh 

rumah potong hewan, khususnya di wilayah JABODETABEK; --  

11.2. Bahwa fakta terjadinya pemogokan tersebut dibuktikan dengan 

keterangan saksi-saksi sebagai berikut: ------------------------------  

11.2.1. Keterangan Saksi: Adi Warsito (RPH Pulo Gadung) 

yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemogokan 

dilakukan karena kenaikan harga yang sangat tinggi 

karena feedloter beralasan adanya penurunan kuota 

dan setelah melakukan safari ke beberapa feedloter 

seperti PT Tanjung Unggul Mandiri, PT Widodo 

Makmur, PT Santosa Agrindo, PT Agrisatwa Jaya 

Kencana tetap mendapatkan jawaban yang sama 

yaitu karena penurunan kuota (vide bukti B7); -------  

11.2.2. Keterangan Saksi: M Muhammad Nur Hendry 

(Kepala RPH Petir) yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa pemogokan dilakukan berdasarkan 

kesepakatan rumah potong hewan karena kenaikan 

harga sehingga dapat mengakibatkan kerugian (vide 

bukti B8); -----------------------------------------------------  

11.3. Selanjutnya, keterangan tersebut juga didukung alat bukti 

dokumen “Maklumat” tertanggal 06 Agustus 2015 yang 

dikeluarkan oleh Asosiasi Pengusaha Pemotongan Hewan 

Indonesia (”APPHI”) yang beralamat di Jalan Raya Cilangkap 

Nomor 58 RT 007/003, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan 

Cipayung, Jakarta Timur; ----------------------------------------------  

11.4. Bahwa adapun maklumat APPHI tersebut menyatakan: ----------  

 
MAKLUMAT 

 
Meroketnya harga daging sapi hidup dalam satu bulan terakhir berimbas 
pada kenaikan yang tajam harga karkas dan harga daging di pasar. Hal itu 
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menyebabkan makin melemahnya daya beli masyarakat dan terpuruknya 
industry bakso bahkan mengarah pada gulung tikarnya mereka. 
Hal ini terjadi akibat ketidakpastian para pembuat kebijakan dalam 
menentukan kuota sapi impor serta ketersediaan sapi lokal yang tidak bisa 
mencukupi kebutuhan pasar, khususnya di tiga propinsi (DKI, Banten dan 
Jawa Barat) sebagai propinsi konsumen terbesar di negara ini. Kondisi ini 
diperburuk oleh harga sapi lokal yang terus bergerak naik seirama dengan 
kenaikan harga sapi impor. 
Melihat dan menimbang hal tersebut di atas, maka APPHI (Asosiasi 
Pengusaha Pemotongan Hewan Indonesia) menggelar Rapat Umum pada 
Selasa 4 Agustus 2015, dan diambil keputusan bersama sebagai berikut: 
1. Meminta keseriusan pemerintah dalam hal ini Kementrian Perdagangan 

dan Kementrian Pertanian agar dapat membuat kepastian kebijakan 
khususnya dalam menentukan angka impor tiap tahunnya. 

2. Meniadakan kegiatan operasional rumah potong hewan selama 4 
(empat) malam, efektif dimulai Sabtu 8 Agustus 2015 sampai dengan 
Selasa 11 Agustus 2015. 

Demikian maklumat ini kami keluarkan agar dapat menjadi perhatian 
bersama semua pihak. 
 

Jakarta, 6 Agustus 2015 
 

ASOSIASI PENGUSAHA PEMOTONGAN HEWAN INDONESIA 
 

NIKMADI  H.ABUD HADIYANTO, SE 
Sekretariat Jenderal  Ketua Umum 

   
 

 

11.5. Atas dasar alat bukti tersebut maka Majelis Komisi menilai 

bahwa aksi mogok yang dilakukan Rumah Potong Hewan (RPH)  

dilatarbelakangi oleh 2 (dua) alasan sebagai berikut: --------------  

11.5.1. Tingginya (meroketnya) harga sapi hidup dalam 1 

(satu) bulan terakhir; --------------------------------------  

11.5.2. Kebijakan dalam penentuan kuota sapi impor serta 

ketersediaan sapi lokal tidak dapat mencukupi 

kebutuhan pasar, khususnya di Jabodetabek;  -------  

11.6. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pada tanggal 06 

Agustus 2015, Asosiasi Pedagang Daging Sejabodetabek (APDS) 

bersama dengan Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) 

menerbitkan Surat Kesepakatan Bersama menyatakan: (vide 

bukti T20.12) -------------------------------------------------------------  

 

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA 
 

Pada Hari KAMIS tanggal ENAM bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU LIMA 
BELAS (06-07-2015) bertempat di Pasar Palmerah Jakarta Pusat. Telah 
ada kesepakatan seluruh Pedagang Daging SEJABODETABEK, dan 
sekitarnya dengan dihadiri Dua Organisasi, Asosiasi Pedagang Daging 
Indonesia (APDI) dan Asosiasi Pedagang Daging Sejabodetabek (APDS) 
menimbang, mengingat, serta memutuskan : 
- Kami sepakat dengan (keputusan) bersama, terhitung dari hari 

minggu tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan hari Rabu tanggal 
12 Agustus 2015, untuk melakukan Aksi Libur Tidak Berjualan 
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selama 4 (empat) hari. 
- Kami menghimbau kepada seluruh Pasar Modern, Supermarket, 

Hypermarket, untuk turut berpartisipasi melakukan aksi libur untuk 
tidak berjualan Daging Sapi Frozen maupun Fresh. 

- Kami menghimbau kepada pemilik jagal kampung atau TPH untuk 
turut serta berpartisipasi melakukan aksi libur serta tidak ada 
aktivitas pemotongan hewan, selama 4 (empat) hari. 

- Kami menghimbau kepada Pedagang Daging Sapi atau Kerbau untuk 
mentaati kesepakatan bersama, bila didapati oleh Rekan-Rekan 
sesama Pedagang Daging, baik di Pasar Tradisional maupun dirumah, 
maka kami akan mengambil tindakan/sanksi dengan bekerjasama 
Pihak Kepolisian Setempat terhadap Pedagang tersebut. 

- Kami menghimbau, kepada pemilik Gilingan Bakso Daging Sapi atau 
Kerbau, turut berpartisipasi tidak melakukan kegiatan selama aksi 
libur Pedagang Daging Sejabodetabek. 

- Kami meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia, untuk tegas 
dalam mengambil sikap serta langkah-langkah Positif yang lebih 

mengedepankan para Pedagang Daging Pasar Tradisional dan 
Konsisten terhadap ketersediaan Sapi Potong dan kembali pada harga 
yang normal, dengan timbang hidup Rp. 33.000,- setara dengan 
Harga Karkas Rp. 66.000,-. 

- Demikian aspirasi dan Inspirasi kami untuk menjadi Perhatian dan 
Surat Keputusan Bersama, kami buat dalam keadaan Sehat Jasmani 
dan Rohani. 

 
Terima kasih. 

 

11.7. Bahwa atas surat kesepakatan dan maklumat tersebut di atas, 

Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: -----------------------  

11.7.1. Bahwa isi dalam surat kesepakatan tersebut telah 

efektif dijalankan oleh para RPH dan pedagang 

daging, terbukti dengan dilaksanakannya 

pemogokan pada tanggal 09-12 Agustus 2015; -------  

11.7.2. Bahwa ditemukan adanya saling ketergantungan 

dalam rangkaian distribusi sapi (supply chains) 

antara feedloter dengan RPH dan pedagang sapi; -----   

11.8. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai terdapat upaya 

para Terlapor untuk menjadikan RPH dan pedagang daging 

sebagai instrumen bagi para feedloter untuk menekan 

Pemerintah dalam rangka menaikkan jumlah kuota sedangkan 

faktanya kuota tersebut diperuntukkan bagi para feedloter. -----  

 

12. Tentang Dampak Penahanan Pasokan Sapi di JABODETABEK 

terhadap Keuntungan Feedloter; ----------------------------------------------  

12.1. Bahwa berdasarkan alat bukti, Majelis Komisi menemukan 

fakta terjadinya penahanan pasokan yang dilakukan dengan 

cara tidak merealisasikan jumlah kuota yang ditetapkan 

pemerintah (SPI) oleh para Terlapor pada tahun 2013, 2014, 
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dan 2015, sebagaimana digambarkan pada grafik realisasi 

impor sapi (7.2) pada bagian Tentang Hukum butir 7 tentang 

Realisasi Impor Sapi di Indonesia; ------------------------------------  

12.2. Bahwa pada tahun 2013, khususnya pada bulan Februari, 

Maret, April, Mei, Juni, dan Juli, ketika harga pembelian sapi 

impor rendah dibandingkan bulan-bulan lainnya, sementara 

harga jualnya justru meningkat secara signifikan sehingga 

pada periode 6 (enam) bulan tersebut, para Terlapor menikmati 

tambahan keuntungan yang tidak wajar sebagaimana 

ditunjukkan gambar 14 dalam bagian Tentang Hukum butir 

10.4; ------------------------------------------------------------------------  

12.3. Bahwa pada tahun 2014, perilaku para Terlapor yang 

menikmati tambahan keuntungan yang tidak wajar berlanjut 

dari Januari sampai dengan Maret 2014 sebagaimana 

ditunjukkan gambar 14 dalam bagian Tentang Hukum butir 

10.4; ------------------------------------------------------------------------  

12.4. Bahwa berdasarkan alat bukti, Majelis Komisi menemukan 

fakta terjadinya penahanan pasokan pada tahun 2015 yang 

dimulai sejak Januari – Mei 2015 untuk penjualan sapi impor 

pada bulan Mei – Agustus 2015 sebagaimana ditunjukkan pada 

grafik berikut: -------------------------------------------------------------  
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12.5. Dengan demikian Majelis Komisi menilai sebagai akibat dari 

penahanan pasokan, para Terlapor menikmati tambahan 

keuntungan yang melebihi kewajaran. --------------------------------  

 

13. Tentang Fakta Lain; --------------------------------------------------------------  

13.1. Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh 

keterangan dari para Terlapor bahwa agenda pertemuan 

APFINDO tanggal 11 Agustus 2015 hanya membahas mengenai 

MUNAS APFINDO (vide bukti B50, B51, B40, B49, B56); -----------  

13.2. Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi 

mendapatkan alat bukti dokumen Undangan Dewan APFINDO 

tertanggal 10 Agustus 2016; ---------------------------------------------  

13.3. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Undangan APFINDO 

tertanggal 10 Agustus 2015, APFINDO menerbitkan undangan 

untuk Dewan APFINDO dengan agenda pembahasan: --------------  

“Membahas Issu Persapian Yang Terjadi Saat Ini”   -----------------  

Pertemuan dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2015 mulai 

pukul 13:00 WIB di Kantor APFINDO, Grand Pasar Minggu, 

Jalan Rawa Bambu Raya Nomor 88L Lantai 2, Pasar Minggu – 

Jakarta Selatan; ------------------------------------------------------------  

13.4. Berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan terkait dengan 

pertemuan APFINDO tanggal 11 Agustus 2015, Majelis Komisi 

menilai telah terjadi inkonsistensi antara keterangan para 

Terlapor dengan alat bukti dokumen agenda undangan 

APFINDO; --------------------------------------------------------------------  

13.5. Dengan demikian Majelis Komisi berpendapat bahwa para 

Terlapor  telah melakukan komunikasi dan koordinasi untuk 

mengalihkan isu adanya pembahasan terkait persapian yang 

terjadi saat itu. Hal tersebut menunjukkan adanya 

ketidakjujuran para Terlapor dalam proses persidangan. -----------  

 

14. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999; ---------------------------------------------------------------------------------  

14.1. Menimbang bahwa Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 

menyatakan: ----------------------------------------------------------------  

“ Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku 
usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga 



 

 
-952 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan 
atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ” ------------  

 
14.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak 

terjadinya pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-

unsur sebagai berikut:  ---------------------------------------------------  

14.2.1. Unsur Pelaku Usaha  --------------------------------------  

(a) Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam 

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 adalah: --------------------------------------------   

“orang perorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum atau bukan badan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian, 
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha 
dalam bidang ekonomi”  -------------------------------------- 
  

(b) Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam 

perkara a quo adalah PT Andini Karya Makmur, 

(Terlapor I), PT Andini Persada Sejahtera 

(Terlapor II), PT Agro Giri Perkasa (Terlapor III),                            

PT Agrisatwa Jaya Kencana (Terlapor IV),                    

PT Andini Agro Loka (Terlapor V), PT Austasia 

Stockfeed (Terlapor VI), PT Bina Mentari Tunggal 

(Terlapor VII), PT Citra Agro Buana Semesta 

(Terlapor VIII), PT Elders Indonesia (Terlapor IX), 

PT Fortuna Megah Perkasa (Terlapor X), PT Great 

Giant Livestock (Terlapor XI), PT Lembu Jantan 

Perkasa (Terlapor XII), PT Legok Makmur Lestari 

(Terlapor XIII), PT Lemang Mesuji Lestary 

(Terlapor XIV), PT Pasir Tengah (Terlapor XV),              

PT Rumpinary Agro Industry (Terlapor XVI),                  

PT Santosa Agrindo (Terlapor XVII), PT Sadajiwa 

Niaga Indonesia (Terlapor XVIII), PT Septia 

Anugerah (Terlapor XIX), PT Tanjung Unggul 

Mandiri (Terlapor XX), PT Widodo Makmur 

Perkasa (Terlapor XXI), PT Kariyana Gita Utama 
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(Terlapor XXII), PT Sukses Ganda Lestari 

(Terlapor XXIII), PT Nusantara Tropical Farm 

(Terlapor XXIV), PT Karya Anugerah Rumpin 

(Terlapor XXV), PT Sumber Cipta Kencana 

(Terlapor XXVI), PT Brahman Perkasa Sentosa 

(Terlapor XXVII), PT Catur Mitra Taruma 

(Terlapor XXVIII), PT Kadila Lestari Jaya 

(Terlapor XXIX), CV Mitra Agro Sangkuriang 

(Terlapor XXX), CV Mitra Agro Sampurna 

(Terlapor XXXI), PT Karunia Alam Sentosa Abadi 

(Terlapor XXXII), sebagaimana dimaksud dalam 

bagian Tentang Hukum butir 1.1 sampai dengan 

butir 1.32; ------------------------------------------------  

(c) Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha 

terpenuhi; -----------------------------------------------  

14.2.2. Perjanjian; ---------------------------------------------------  

(a) Bahwa esensi dari perjanjian dalam perkara a 

quo adalah pada apakah terdapat perbuatan 

mengikatkan diri satu pelaku usaha atau lebih 

kepada pelaku usaha lain berupa rangkaian 

pertemuan yang membahas mengenai kuota dan 

harga sapi impor yang dilakukan dalam wadah 

APFINDO; -----------------------------------------------  

(b) Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam 

perkara a quo adalah kesepakatan yang 

dilakukan dengan difasilitasi APFINDO melalui 

rangkaian pertemuan yang pada akhirnya 

penunjukkan kesamaan tindakan yang 

dilakukan oleh para Terlapor yang diperkuat 

dengan alat bukti pengakuan; ------------------------  

(c) Bahwa dengan demikian unsur perjanjian 

terpenuhi. ----------------------------------------------  

14.2.3. Pelaku Usaha Pesaing; ------------------------------------  

(a) Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha 

pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada di 

dalam satu pasar bersangkutan; --------------------  
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(b) Bahwa dalam perkara a quo adalah PT Andini 

Karya Makmur, (Terlapor I), PT Andini Persada 

Sejahtera (Terlapor II), PT Agro Giri Perkasa 

(Terlapor III), PT Agrisatwa Jaya Kencana 

(Terlapor IV), PT Andini Agro Loka (Terlapor V), 

PT Austasia Stockfeed (Terlapor VI), PT Bina 

Mentari Tunggal (Terlapor VII), PT Citra Agro 

Buana Semesta (Terlapor VIII), PT Elders 

Indonesia (Terlapor IX), PT Fortuna Megah 

Perkasa (Terlapor X), PT Great Giant Livestock 

(Terlapor XI), PT Lembu Jantan Perkasa (Terlapor 

XII), PT Legok Makmur Lestari (Terlapor XIII),               

PT Lemang Mesuji Lestary (Terlapor XIV),                    

PT Pasir Tengah (Terlapor XV), PT Rumpinary 

Agro Industry (Terlapor XVI), PT Santosa Agrindo 

(Terlapor XVII), PT Sadajiwa Niaga Indonesia 

(Terlapor XVIII), PT Septia Anugerah (Terlapor 

XIX), PT Tanjung Unggul Mandiri (Terlapor XX), 

PT Widodo Makmur Perkasa (Terlapor XXI),                 

PT Kariyana Gita Utama (Terlapor XXII),                     

PT Sukses Ganda Lestari (Terlapor XXIII),                  

PT Nusantara Tropical Farm (Terlapor XXIV),               

PT Karya Anugerah Rumpin (Terlapor XXV),             

PT Sumber Cipta Kencana (Terlapor XXVI),               

PT Brahman Perkasa Sentosa (Terlapor XXVII), 

PT Catur Mitra Taruma (Terlapor XXVIII),                   

PT Kadila Lestari Jaya (Terlapor XXIX), CV Mitra 

Agro Sangkuriang (Terlapor XXX), CV Mitra Agro 

Sampurna (Terlapor XXXI), PT Karunia Alam 

Sentosa Abadi (Terlapor XXXII) merupakan 

pelaku usaha yang berada pada pasar 

bersangkutan yang sama, sebagaimana 

dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 

1.1 sampai dengan butir 1.32 ------------------------  

(c) Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha 

pesaing terpenuhi. -------------------------------------  
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14.2.4. Yang Bermaksud Untuk Mempengaruhi Harga; -------   

(a) Bahwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 

11, suatu kartel dimaksudkan untuk 

mempengaruhi harga. Untuk mencapai tujuan 

tersebut anggota kartel setuju mengatur 

produksi dan atau pemasaran suatu barang dan 

atau jasa; ------------------------------------------------  

(b) Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 9 

bagian Tentang Hukum, terbukti adanya 

rescheduling sales yang dikategorikan sebagai 

sebagai pengaturan pasokan yang berdampak 

pada kenaikan harga; ---------------------------------   

(c) Bahwa dengan demikian unsur yang bermaksud 

untuk mempengaruhi harga terpenuhi. -----------  

14.2.5. Mengatur Produksi dan/atau Pemasaran Suatu 

Barang; -------------------------------------------------------  

(a) Bahwa mengatur produksi artinya adalah 

menentukan jumlah produksi baik bagi kartel 

secara keseluruhan maupun bagi setiap anggota. 

Hal ini bisa lebih besar atau lebih kecil dari 

kapasitas produksi perusahaan atau permintaan 

akan barang atau jasa yang bersangkutan. 

Sedangkan mengatur pemasaran berarti 

mengatur jumlah yang akan dijual dan atau 

wilayah dimana para anggota menjual 

produksinya; ---------------------------------------------  

(b) Bahwa dalam perkara a quo sebagaimana telah 

diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 9, 

pengaturan pemasaran yang dilakukan oleh para 

Terlapor terbukti dengan adanya perilaku 

rescheduling sales yang dikategorikan sebagai 

pengaturan dan/atau penahanan pasokan sapi 

impor di wilayah JABODETABEK; -------------------  

(c) Bahwa dengan demikian unsur yang bermaksud 

untuk dengan mengatur produksi dan atau 

pemasaran suatu barang terpenuhi. ---------------  



 

 
-956 - 

 

 

 

 

S A L I N A N 

14.2.6. Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak 

Sehat; --------------------------------------------------------  

(a) Bahwa Pasal 1 angka 6 Pedoman Pasal 11 

Peraturan Komisi Nomor 04 Tahun 2010 

menyatakan bahwa persaingan usaha tidak 

sehat adalah persaingan antar pelaku usaha 

dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau 

pemasaran barang atau jasa yang dilakukan 

dengan cara tidak jujur. Kartel adalah suatu 

kolusi atau kolaborasi dari para pelaku usaha. 

Oleh karena itu segala manfaat kartel hanya 

ditujukan untuk kepentingan para anggotanya 

saja, sehingga tindakan-tindakan mereka ini 

dilakukan secara tidak sehat dan tidak jujur. 

Dalam hal ini misalnya dengan mengurangi 

produksi atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha, misalnya 

dengan penetapan harga atau pembagian 

wilayah; --------------------------------------------------  

(b) Bahwa tindakan penahanan pasokan yang 

dilakukan para Terlapor dengan cara tidak 

merealisasikan jumlah kuota impor sapi (SPI) 

yang telah disetujui oleh pemerintah dan 

melakukan rescheduling sales telah 

mengakibatkan kenaikan harga yang tidak wajar 

yang merugikan kepentingan konsumen 

dan/atau kepentingan umum sebagaimana 

diuraikan dalam butir 7 dan 9 bagian Tentang 

Hukum; --------------------------------------------------  

(c) Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan 

terjadinya persaingan usaha tidak sehat 

terpenuhi. -----------------------------------------------  

 

15. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999; ---------------------------------------------------------------------  
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15.1. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 menyatakan: ------------------------------------------------  

” Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, 
baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat berupa:   -----------------------------------------------------------  
............. 
............. 
c.  membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau 

jasa pada pasar bersangkutan   -----------------------------------------------  
............. 

15.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak 

terjadinya pelanggaran Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-

unsur sebagai berikut: ----------------------------------------------------  

15.2.1. Pelaku Usaha  ------------------------------------------------  

(a) Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam 

unsur ini adalah pelaku usaha sebagaimana 

dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 1.1 

sampai dengan butir 1.32, sehingga secara 

mutatis mutandis menjadi bagian pemenuhan 

unsur ini; ------------------------------------------------  

15.2.2. Melakukan Satu Atau Beberapa Kegiatan Baik 

Sendiri Maupun Bersama Pelaku Usaha Lain; ---------  

(a) Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam 

perkara a quo merupakan pelaku usaha yang 

berada dalam pasar bersangkutan yang sama 

yaitu pasar penjualan sapi impor di wilayah 

Jabodetabek; -------------------------------------------  

(b) Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa 

para Terlapor baik secara sendiri maupun 

bersama-sama telah melakukan tindakan yang 

mengakibatkan realisasi impor sapi tidak sesuai 

dengan persetujuan impor yang ditetapkan 

(diamanatkan) Pemerintah; --------------------------  

(c) Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa 

para Terlapor dengan difasilitasi oleh APFINDO 

telah secara seragam melakukan tindakan 
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serupa untuk pengatur penjualan dalam rangka 

menjaga pasokan kepada pelanggannya; ----------   

(d) Dengan demikian unsur Melakukan Satu Atau 

Beberapa Kegiatan Baik Sendiri Maupun 

Bersama Pelaku Usaha Lain terpenuhi; -----------  

15.2.3. Membatasi Peredaran dan/atau Penjualan Barang 

dan atau Jasa pada Pasar Bersangkutan; -------------  

(a) Sebagaimana telah diuraikan pada bagian 

Tentang Hukum butir 9, bahwa telah terjadi 

penahanan peredaran dan/atau penjualan sapi 

impor di wilayah JABODETABEK yang dilakukan 

oleh para Terlapor secara seragam dengan cara 

tidak melakukan realisasi impor sesuai dengan 

jumlah kuota yang ditetapkan Pemerintah; -------  

(b) Sebagaimana telah diuraikan pada bagian 

Tentang Hukum butir 9, bahwa telah terjadi 

penahanan peredaran dan/atau penjualan sapi 

impor di wilayah JABODETABEK yang dilakukan 

oleh para Terlapor secara seragam dengan cara 

Rescheduling Sales; ------------------------------------   

(c) Dengan demikian, unsur Membatasi Peredaran 

dan atau Penjualan Barang dan atau Jasa pada 

Pasar Bersangkutan terpenuhi.---------------------  

15.2.4. Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan 

Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; --------------------  

(a) Bahwa tindakan penahanan pasokan yang 

dilakukan para Terlapor dengan cara tidak 

merealisasikan jumlah kuota impor sapi (SPI) 

yang telah disetujui oleh pemerintah dan 

melakukan rescheduling sales telah 

menimbulkan dampak pada kenaikan harga 

yang tidak wajar yang merugikan kepentingan 

konsumen sebagaimana diuraikan dalam bagian 

Tentang Hukum butir 12; ----------------------------  
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15.2.5. Dengan demikian, unsur Mengakibatkan Terjadinya 

Praktek Monopoli dan atau persaingan Usaha Tidak 

Sehat terpenuhi. --------------------------------------------  

 

16. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus ---------------  

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;  ---------------------------------  

16.1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang 

memberatkan bagi para Terlapor sebagai berikut:  -----------------------  

16.1.1. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor XIV selama 

dalam proses persidangan tidak kooperatif dalam 

menyerahkan surat dan/atau dokumen, maka 

Majelis Komisi mengenakan denda pemberat sebesar 

30% (tiga puluh per seratus);  ------------------------------------  

16.1.2. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor XI, Terlapor 

XIV, dan Terlapor XXIV selama dalam proses 

persidangan tidak kooperatif dengan tidak hadir 

memenuhi panggilan pemeriksaan dalam 

kapasitasnya sebagai Terlapor, maka Majelis Komisi 

mengenakan denda pemberat masing-masing 

sebesar 20% (dua puluh per seratus);  -----------------  

16.1.3. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan adanya 

hubungan afiliasi diantara para Terlapor, maka 

Majelis Komisi mengenakan denda pemberat 

masing-masing sebesar 10% (sepuluh per seratus); ---  

16.1.4. Bahwa para Terlapor yang terafiliasi tersebut adalah 

sebagai berikut: ---------------------------------------------  

(1) PT Austasia Stockfeed terafiliasi dengan                       

PT Santosa Agrindo; ------------------------------------  

(2) PT Tanjung Unggul Mandiri terafiliasi dengan                        

PT Brahman Perkasa Sentosa; -----------------------  

(3) PT Pasir Tengah terafiliasi dengan PT Widodo 

Makmur Perkasa; --------------------------------------  

(4) PT Great Giant Livestock terafiliasi dengan                            

PT Nusantara Tropical Farm; ------------------------  
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(5) PT Agrisatwa Jaya Kencana terafiliasi dengan               

PT Legok Makmur Lestari; ----------------------------  

(6) PT Mitra Agro Sangkuriang terafiliasi dengan                

PT Mitra Agro Sampurna;-----------------------------  

(7) PT Kadila Lestari Jaya terafiliasi dengan                      

PT Andini Karya Makmur; -----------------------------  

(8) PT Septia Anugerah terafiliasi dengan                           

PT Sadajiwa Niaga Indonesia; ------------------------  

16.2. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang 

meringankan bagi para Terlapor sebagai berikut: -------------------  

16.2.1. Bahwa sesuai pertimbangan Majelis Komisi, Majelis 

Komisi memiliki penilaian khusus bagi Terlapor II, 

Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XIV, Terlapor XVIII, 

Terlapor XIX, Terlapor XXIII, Terlapor XXV, Terlapor 

XXVI, Terlapor XXVIII, Terlapor XXX, dan Terlapor 

XXXII, maka Majelis Komisi mengurangi denda 

masing-masing sebesar 20% (dua puluh per 

seratus). -------------------------------------------------------  

16.2.2. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I, Terlapor II, 

Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, 

Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, 

Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XV, 

Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, Terlapor 

XIX, Terlapor XX, Terlapor XXI, Terlapor XXII, 

Terlapor XXIII, Terlapor XXIV, Terlapor XXV, 

Terlapor XXVI, Terlapor XXVII, Terlapor XXVIII, 

Terlapor XXIX, Terlapor XXX, Terlapor XXXI, dan 

Terlapor XXXII telah bersikap baik dan kooperatif 

selama proses persidangan, maka Majelis Komisi 

mengurangi denda masing-masing sebesar 10% 

(sepuluh per seratus).  -------------------------------------  

 

17. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi  ------------------------------------------  

17.1. Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk 

memberikan saran pertimbangan kepada: ----------------------------  
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17.1.1. Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk 

membuat kebijakan yang konsisten guna 

merealisasikan program swasembada sapi dengan 

melakukan pemberdayaan yang dimulai dari 

pembibitan, pembinaan petani mengenai 

peningkatan produktivitas sapi lokal;--------------------  

17.1.2. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk 

menetapkan kebijakan pemberian persetujuan kuota 

sapi impor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 

kepada importir; ---------------------------------------------  

17.1.3. Kementerian Perdagangan untuk memperhatikan 

adanya hubungan afiliasi diantara para importir 

dalam pemberian persetujuan kuota sapi impor 

untuk menghindari terjadinya persaingan usaha 

tidak sehat. ---------------------------------------------------  

 

18. Tentang Perhitungan Denda ---------------------------------------------------------  

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, 

Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----------------  

18.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang 

menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap 

pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999;  -------------------------------------------------------------  

18.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang 

menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan 

denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh 

lima miliar rupiah); --------------------------------------------------------  

18.3. Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang 

Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk 

mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha 

yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda 

juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak 
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melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar 

lainnya; ----------------------------------------------------------------------  

18.4. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi 

menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, 

yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, 

penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan 

dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; -----------------  

18.5. Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi 

mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar 

dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi. --------------  

 

19. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; --------------------------------------  

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan 

Kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -------------------------------  

 

MEMUTUSKAN  

 

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor 

IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor 

IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor 

XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, 

Terlapor XIX, Terlapor XX, Terlapor XXI, Terlapor XXII, Terlapor 

XXIII, Terlapor XXIV, Terlapor XXV, Terlapor XXVI, Terlapor 

XXVII, Terlapor XXVIII, Terlapor  XXIX, Terlapor  XXX, Terlapor  

XXXI, dan Terlapor  XXXII terbukti secara sah dan meyakinkan 

melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;  --------  

2. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor 

IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor 

IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor 

XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, 

Terlapor XIX, Terlapor XX, Terlapor XXI, Terlapor XXII, Terlapor 

XXIII, Terlapor XXIV, Terlapor XXV, Terlapor XXVI, Terlapor 

XXVII, Terlapor XXVIII, Terlapor  XXIX, Terlapor  XXX, Terlapor  

XXXI, dan Terlapor  XXXII terbukti secara sah dan meyakinkan 
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melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999;  ---------------------------------------------------------------------------  

3. Menghukum PT Andini Karya Makmur selaku Terlapor I, 

membayar denda sebesar Rp 1.943.717.000,00 (Satu Miliar 

Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas 

Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha 

Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank 

Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);  -------------------  

4. Menghukum PT Andini Persada Sejahtera selaku Terlapor II, 

membayar denda sebesar Rp 1.224.947.000,00 (Satu Miliar Dua 

Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh 

Tujuh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai 

setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan 

usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui 

bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);  --------------------  

5. Menghukum PT Agro Giri Perkasa selaku Terlapor III, membayar 

denda sebesar Rp 4.051.199.000,00 (Empat Miliar Lima Puluh 

Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang 

harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 

pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan 

kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di 

Bidang Persaingan Usaha);  -------------------------------------------------  

6. Menghukum PT Agrisatwa Jaya Kencana selaku Terlapor IV, 

membayar denda sebesar Rp 6.463.537.000,00 (Enam Miliar 

Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh 

Tujuh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai 

setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan 

usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui 

bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);  -------------------  

7. Menghukum PT Andini Agro Loka selaku Terlapor V, membayar 

denda sebesar Rp 1.476.209.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus 
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Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah) yang 

harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 

pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan 

kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di 

Bidang Persaingan Usaha);  ------------------------------------------------  

8. Menghukum PT Austasia Stockfeed selaku Terlapor VI, 

membayar denda sebesar Rp 8.826.692.000,00 (Delapan Miliar 

Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan 

Puluh Dua Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara 

sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang 

persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 

423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan 

Usaha);  --------------------------------------------------------------------------  

9. Menghukum PT Bina Mentari Tunggal selaku Terlapor VII, 

membayar denda sebesar Rp 2.845.342.000,00 (Dua Miliar 

Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh 

Dua Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai 

setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan 

usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui 

bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);  --------------------  

10. Menghukum PT Citra Agro Buana Semesta selaku Terlapor VIII, 

membayar denda sebesar Rp 3.834.886.000,00 (Tiga Miliar 

Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan 

Puluh Enam Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara 

sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang 

persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 

423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan 

Usaha);  --------------------------------------------------------------------------  

11. Menghukum PT Elders Indonesia selaku Terlapor IX, membayar 

denda sebesar Rp 2.137.576.000,00 (Dua Miliar Seratus Tiga 

Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) 

yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan 
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denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah 

dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda 

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);  -----------------------------  

12. Menghukum PT Fortuna Megah Perkasa selaku Terlapor X, 

membayar denda sebesar Rp 856.808.000,00 (Delapan Ratus 

Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah) 

yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan 

denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah 

dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda 

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);  -----------------------------  

13. Menghukum PT Great Giant Livestock selaku Terlapor XI, 

membayar denda sebesar Rp 9.330.374.000,00 (Sembilan Miliar 

Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu 

Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha 

Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank 

Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);  --------------------  

14. Menghukum PT Lembu Jantan Perkasa selaku Terlapor XII, 

membayar denda sebesar Rp 3.360.963.000,00 (Tiga Miliar Tiga 

Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu 

Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha 

Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank 

Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);  -------------------  

15. Menghukum PT Legok Makmur Lestari selaku Terlapor XIII, 

membayar denda sebesar Rp 3.944.680.000,00 (Tiga Miliar 

Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan 

Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai 

setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan 

usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui 

bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);  --------------------  
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16. Menghukum PT Lemang Mesuji Lestary selaku Terlapor XIV, 

membayar denda sebesar Rp 651.544.000,00 (Enam Ratus Lima 

Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) 

yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan 

denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah 

dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda 

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);  ----------------------------  

17. Menghukum PT Pasir Tengah selaku Terlapor XV, membayar 

denda sebesar Rp 4.784.893.000,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus 

Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga 

Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha 

Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank 

Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);  --------------------  

18. Menghukum PT Rumpinary Agro Industry selaku Terlapor XVI, 

membayar denda sebesar Rp 3.310.043.000,00 (Tiga Miliar Tiga 

Ratus Sepuluh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang harus 

disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 

pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan 

kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di 

Bidang Persaingan Usaha);  -------------------------------------------------  

19. Menghukum PT Santosa Agrindo selaku Terlapor XVII, 

membayar denda sebesar Rp 5.454.925.000,00 (Lima Miliar 

Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh 

Lima Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai 

setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan 

usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui 

bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);  -------------------  

20. Menghukum PT Sadajiwa Niaga Indonesia selaku Terlapor XVIII, 

membayar denda sebesar Rp 1.866.289.000,00 (Satu Miliar 

Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh 

Sembilan Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai 
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setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan 

usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui 

bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);  --------------------  

21. Menghukum PT Septia Anugerah selaku Terlapor XIX, membayar 

denda sebesar Rp 1.148.677.000,00 (Satu Miliar Seratus Empat 

Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu 

Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha 

Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank 

Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);  -------------------  

22. Menghukum PT Tanjung Unggul Mandiri selaku Terlapor XX, 

membayar denda sebesar Rp 21.398.702.000,00 (Dua Puluh Satu 

Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua 

Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha 

Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank 

Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);  --------------------  

23. Menghukum PT Widodo Makmur Perkasa selaku Terlapor XXI, 

membayar denda sebesar Rp 5.866.121.000,00 (Lima Miliar 

Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Satu 

Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha 

Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank 

Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);  -------------------  

24. Menghukum PT Kariyana Gita Utama selaku Terlapor XXII, 

membayar denda sebesar Rp 1.406.533.000,00 (Satu Miliar 

Empat Ratus Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu 

Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha 

Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank 

Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);  --------------------  
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25. Menghukum PT Sukses Ganda Lestari selaku Terlapor XXIII, 

membayar denda sebesar Rp 505.821.000,00 (Lima Ratus Lima 

Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) yang harus 

disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 

pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan 

kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di 

Bidang Persaingan Usaha);  ------------------------------------------------  

26. Menghukum PT Nusantara Tropical Farm selaku Terlapor XXIV, 

membayar denda sebesar Rp 3.885.473.000,00 (Tiga Miliar 

Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh 

Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara 

sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang 

persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 

423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan 

Usaha);  --------------------------------------------------------------------------  

27. Menghukum PT Karya Anugerah Rumpin selaku Terlapor XXV, 

membayar denda sebesar Rp 194.906.000,00 (Seratus Sembilan 

Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah) yang 

harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 

pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan 

kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di 

Bidang Persaingan Usaha);  ------------------------------------------------  

28. Menghukum PT Sumber Cipta Kencana selaku Terlapor XXVI, 

membayar denda sebesar Rp 71.414.000,00 (Tujuh Puluh Satu 

Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) yang harus disetor 

ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di 

bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 

penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 

Persaingan Usaha);  ----------------------------------------------------------  

29. Menghukum PT Brahman Perkasa Sentosa selaku Terlapor 

XXVII, membayar denda sebesar Rp 803.682.000,00 (Delapan 

Ratus Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) 
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yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan 

denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah 

dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda 

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);  -----------------------------  

30. Menghukum PT Catur Mitra Taruma selaku Terlapor XXVIII, 

membayar denda sebesar Rp 1.387.733.000,00 (Satu Miliar Tiga 

Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga 

Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha 

Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank 

Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);  -------------------  

31. Menghukum PT Kadila Lestari Jaya selaku Terlapor XXIX, 

membayar denda sebesar Rp 2.056.428.000,00 (Dua Miliar Lima 

Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) 

yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan 

denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah 

dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda 

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);  ----------------------------  

32. Menghukum CV Mitra Agro Sangkuriang selaku Terlapor XXX, 

membayar denda sebesar Rp 852.152.000,00 (Delapan Ratus 

Lima Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) yang 

harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 

pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan 

kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di 

Bidang Persaingan Usaha);  -------------------------------------------------  

33. Menghukum CV Mitra Agro Sampurna selaku Terlapor XXXI, 

membayar denda sebesar Rp 967.626.000,00 (Sembilan Ratus 

Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu 

Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha 

Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank 
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Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);  --------------------  

34. Menghukum PT Karunia Alam Sentosa Abadi selaku Terlapor 

XXXII, membayar denda sebesar Rp 441.112.000,00 (Empat 

Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) 

yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan 

denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah 

dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda 

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);  ----------------------------  

35. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, 

Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, 

Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor 

XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, 

Terlapor XIX, Terlapor XX, Terlapor XXI, Terlapor XXII, Terlapor 

XXIII, Terlapor XXIV, Terlapor XXV, Terlapor XXVI, Terlapor 

XXVII, Terlapor XXVIII, Terlapor  XXIX, Terlapor  XXX, Terlapor  

XXXI, dan Terlapor  XXXII untuk melaporkan dan menyerahkan 

salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.  -----------------  

 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis 

Komisi  pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 oleh Majelis Komisi yang 

terdiri dari Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M. Ph.D., sebagai Ketua Majelis 

Komisi; Dr. Sukarmi, S.H., M.H., Saidah Sakwan, M.A., Drs. Munrokhim 

Misanam, M.A.Ec, Ph.D., dan Prof. Tresna P. Soemardi, S.E, M.S., masing-

masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidangan 

yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 April 

2016, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E., Rosanna Sarita, 

S.H., dan Sulastri Ambarianti, S.H. masing-masing sebagai Panitera.  

 

 

Ketua Majelis Komisi, 

 
ttd.  

 
 

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D. 
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Anggota Majelis Komisi, 

 

ttd. 
 
 

Dr. Sukarmi, S.H., M.H. 
 

 

Anggota Majelis Komisi, 

 

ttd. 
 
 

Saidah Sakwan, M.A. 

Anggota Majelis Komisi, 

 

ttd. 

 
 

Drs. Munrokhim Misanam, M.A.Ec., Ph.D. 
 

Anggota Majelis Komisi, 

 

ttd. 

 
 

Prof. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. 

 

Panitera, 

 

ttd. 

 
 

Ita Damayanti Wulansari, S.E. 

 

ttd.  
 
 

Rosanna Sarita, S.H. 

 

ttd. 
 
 

Sulastri Ambarianti, S.H. 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya,  

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  

Plt. Deputi Penegakan Hukum, 

 

 

 

 

Setyabudi Yulianto, S.H. 

 

 

 




